
Wydawnictwo „Nauka dla Wszystkich" Oddziau Pol-

skiej Akademii Nauk w Krakowie, skupiajcego w swoich

Komisjach z gór 2300 pracowników naukowych, pragnie

speni obowizek upowszechniania i popularyzacji nauki

w spoeczestwie. Spodziewamy si, e zwize 1—3-arku-

szowe zeszyty, którymi mamy zamiar obj zakres wszyst-

kich nauk, tzn. humanistycznych, przyrodniczych i tech-

nicznych, z korzyci uzupeni dziaalno w tym kierun-

ku innych instytucji. Tomiki „Nauki dla Wszystkich" s
przeznaczone dla szerokich kó spoeczestwa, które prag-

nc nady za coraz szybszym postpem nauk i odkry,

chce nieustannie odnawia, bogaci i pogbia swoj wie-

dz tak w zakresie swego zawodu, jak i ogólnej kultury.

Mamy te nadziej, e przynoszc ostatnie zdobycze wiedzy

i podajc wykaz najwaniejszych aktualnych publikacji z

danej nauki, nasze tomiki dopomog w pracy przede

wszystkim nauczycielom i prelegentom towarzystw owia-
towych. Powinny te sta si niezbdnym narzdziem pracy

studentów wyszych uczelni i przedmaturalnych klas li-

ceów, szkó technicznych i zawodowych.
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1. Uwagi wstpne

Filozofia George'a Berkeleya naley do. tego rodzaju

koncepcji, które od momentu swego powitania do cza-

sów dzisiejszych budz ywe zainteresowanie. Stanowi
te

.
pewn osobliwo: jest kierunkiem, przy którym w

uproszczonych wersjach podrcznikowych wymienia si
najchtniej jako jego przedstawiciela wanie to na-

zwisko: Berkeleya. A jest to kierunek dla myli filo-

zoficznej doniosy: idealizm subiektywny. Ju
choby tego powodu pogldy Berkeleya s warte
omówienia.

Ale jest jeszcze i drugi powód. Ten Berkeley z pod-
rczników, to tylko pewien schemat, posta ukazana
jednostronnie, zreszt .nie bez racji, bo wanie ten

aspekt jego pogldów, który mona te nazwa „imma-
terializmem", by i jest do tej pory jednym z najbar-

dziej frapujcych i paradoksalnych problemów. I jest

te inny Berkeley, w Polsce niemal zupenie nieznany,

twórca osobliwej metafizyki wiata, poszukiwacz po-

twierdzenia swej koncepcji w tajemniczych pismach
gnostyków i hermetyków. Bardzo niewiele wie si te
o BerkeleyuKizowieku. Popularna wersja przedstawia

go jako czcigodnego biskupa anglikaskiego, oddanego
filozofii i spenianiu swyeh duszpasterskich obowizków.
A by to czowiek o ywym temperamencie, niezmier-

nie ruchliwym trybie ycia, który ani w uczelni, z jak
wiele lat by zwizany, ani w ogóle w jednym miejscu

nigdy nie przebywa zbyt dugo. Nie odmawiajc mii

rzetelnoci w wypenianiu obowizków, kiedy wreszcie
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osiad w Cloyne, mona jednak- dzieje jego ycia po- z naukow teori najwikszej wówczas angielskiej zna-
równa raczej do yciorysów tak typowych dla tej epoki komitoci — Izaaka Newtona.
podróników, poszukiwaczy niezwykoci; ludzi o osobi- z wczesnego okresu jego twórczoci filozoficznej (po-
wych pomysach, gdy takim by niewtpliwie Berkele- , midzy 20 a 24 rokiem ycia) zachoway si notatki fi-
yowski pomys zaoenia orodka myli chrzecijaskiej lozoficzne, opublikowane dopiero w 1871 roku, naj-
na Bermudach. pierw pod tytuem Common-place Book, póniej nada-

Takiego wanie Berkeleya chcemy tu ukaza — no jej tytu Philosophical Commentaries. W roku 1709
tego znanego i tego nieznanego, programowego empi- dwudziestoczteroletni filozof publikuje sw pierwsz
ryst i osobliwego naukowca-mistyka. rozpraw An Essay towards a New Theory of Vision

(w skrócie: Nowa teoria widzenia), a w rok póniej
„ „ „ -d t i • • • - ukazuje si jego 'najwaniejsze dzieo filozoficzne, któ-
2. George Berkeley - ycie i twórczo regQ peny tytu brzmi w przekadzie na jzyk polski .

Traktat o zasadach poznania ludzkiego, w którym zo-
0 wczesnym okresie ycia George'a Berkeleya nie- stay zbadane gówne przyczyny bdów i trudnoci

wiele wiadomo, nie s te zbyt znane losy jego rodzi- wystpujcych w naukach wraz z podstawami, na któ-
ny. Ojciec jego prawdopodobnie by Anglikiem, które- Tych opiera si sceptycyzm, ateizm i niereligijno, tom
go rodzina przybya do Irlandii pod koniec panowania , pierwszy, Tom drugi nie ukaza si nigdy, o czym jesz-
RySzarda Drugiego, matka bya Irlandk. cze bdzie mowa.

Nie jest te w sposób pewny ustalona data jego uro- Mody autor sdzc najwyraniej, i ta wanie
dzeni, najprawdopodobniej urodzi si 12 marca 1685 ksika moe spotka si z zainteresowaniem szerszych
roku w Irlandii, w hrabstwie Kilkenny. Posiadamy do- krgów, próbowa przez jednego e swych przyjació
piero dokadn dat wpisu chopca do szkoy w Kil- przedstawi j kilku wybitnym osobistociom w Lon-
kenny — byo to latem 1696. Szkoa ta cieszya si dynie. Jednak z listu, jaki otrzyma w tej sprawie,
wówczas saw „irlandzkiego Eton", ekskluzywnej an- dowiedzia si, i ksika zostaa uznana za niepowan,
glikaskiej szkoy dla chopców. Kilka lat przed przy- a jej autor za czowieka chorego umysowo. " Musiao
byciem do niej Berkeleya by jej uczniem synny pó- upyn jeszcze sporo czasu, zanim szokujce wnioski
mej pisarz angielski Jonathan Swift, koleg szkolnym Traktatu zostay przyjte przez czytelników bez miechuby jego póniejszy najwierniejszy przyjaciel i adresat i niedowierzania. Ale znalazo si kilka osób, które zwró-
wieloletniej korespondencji — Thomas Prior. ciy uwag na modego filozofa, uznano go nawet zaW marcu 1700 roku pitnastoletni Berkeley rozpo- „geniusza, któremu trzeba doda odwagi". Berkeley nie
czyna studia w Trinity College w Dublinie. Z t uczel- . zniechcony brakiem sukcesu rozpocz prac nad swojm by nastpnie zwizany przez ponad 20 lat, najpierw nastpn ksik. Byy to Trzy dialogi midzy Hylasem
jako jej wybijajcy si zdolnociami student, potem pra- o Filonousem, których celem jest udowodnienie rzeczy-
eownik naukowy, cho liczne podróe powodoway, e wistoci i doskonaoci ludzkiego poznania, bezcielesnejby z uczelni zwizany — znowu mówic jzykiem natury duszy i bezporedniej opatrznoci Boga w prze-
dzisiejszym — bardziej etatem ni realn prac. ciwiestwie do sceptyków i ateistów oraz zapócztko-W Trinity College Berkeley zapozna si z filozofi wanie metody ku uczynieniu nauk atwiejszymi, poy-
Johna Locke'a (Locke zmar w roku, w którym Ber- teczniejszymi i krótszymi. (Jak wida Berkeley nie
keley koczy studia), z pogldami filozofów francus- stara si zbytnio o krótko tytuów). 1

kich — Rene Deseartesa i Nicolasa Malebranche'a oraz W m3 roku autor uda si do LondynU; aby —
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jak pisa — zaj si opublikowaniem pracy. Tu po-
zna wiele wybitnych osobistoci tej epoki, midzy in-

towana opowie o nastpnym spotkaniu Berkeleya z

nymi od tej chwili rozpocza si jego bliska i wielo-
francuskim filozofem po którym to spotkaniu Male-

letia znajomo z dwoma najwikszymi pisarzami an-
branehe, z winy Berkeleya zakoczy ycie. Wizyta

gielskimi tego czasu, Johnem Poppem i Jonathanem
Berkeleya u Malebranche'a odbya si w momencie, kiedy

Swiftem, którego Podróe Guliwera do dzi maj swo-
francuski ze si czu i wanie wasnorcznie

ich chtnych czytelników. W listach i wspomnieniach
sporzdza sobie lekarstwo. Rozmowa na tematy filozo-

ludzi wspóczesnych Berkeleyowi pisze si o modym fze
+
ro

,

dziIa S1$ w ostra dyskusj, w której Ma-
filozofie, i by to „jeden z najbardziej uroczych mo-

lebranche tak si zdenerwowa i uniós gniewem, e
dych ludzi", obdarzony niezwyk inteligencj a przy

niebawem zmar. Malownicza ta opowie nie ma jednak

tym skromny". T atwo nawizywanfa kontaktów z
swego ródowego potwierdzenia

ludmi i umiejtno utrzymywania wieloletnich ser- ,

P°dT
°t

Berkeleya trwaa kilka lat, w póniejszym
decznych przyjani posiada Berkeley przez cae ycie ^f"^. Y OI

\
»nauczycielem-towarzyszem podróy"

Pobyt w Londynie sta si pocztkiem zmiany trybu
(travellmg tutor) syna biskupa Ashe. Do Trinity College

ycia Berkeleya. Jonathan Swift poleci go jednej z
wysya kolejne proby o przeduenie urlopu „dla ce-

najbardziej interesujcych osobistoci tej epoki, lor-
1o
7 nau

^
owych

j
1 »™ wzgldu na zy stan zdrowia" -

dowi Peterborough, politykowi i dyplomacie, który
™l°W te *azdo™z™° otrzymywa. Podróe tamtej

wanie wybiera si w podró na Sycyli. Berkeley od
epoki byway uciliwe, samo przekroczenie Alp na gra-

roku 1709 rozpocz penienie obowizków duchownego
m°y

.

fra^usko-woskie3 dostarczyo Berkeleyowi wielu

Od tego czasu zaczyna si jego kariera w hierarchii ko-
em

?T

CJ1
"

Zwi*d
r

za na Sycylii interesowa si
cielnej, a do uzyskania godnoci biskupa Cloyne

wulkanami. W czasie tych podróy zgubi, jak si do-

Nie mona powiedzie, by Berkeley nie zabiega o
wiadujemy, drug cz Traktatu i nie mia ju ochoty

kolejne zaszczytne i do dochodowe funkcje, przycho-
]ej ™ ,

rzB
,

c* . . .

dzio mu to jednak do atwo, a kolejne awanse w . Tl
1?21 PPJawia S1S mowu w Londynie i pisze

stopniach naukowych uzyskiwa - jak w karierze ko- „"
(De Motu) jak° prac na k°nkurs roz-

ciemej, tak i w Trinity College - niejako zaocznie"
pisany przez Francusk Akademi. Pochaniaj go spra-

podczas swej wieloletniej nieobecnoci w rodzimej uczel- T polltyczne >
a zwaszcza problemy ekonomiczne. An-

ni. Niewtpliwie jednak podró z lordem Peterborough
gha przezywa wanie kryzys zwizany z bankructwem

stanowia dobry pocztek tej kariery. Lord przyj L !f
6 ComPany ~ sPóki handlowej zajmujcej

go do swej wity jako kapelana, co miao swói sma- ^ handlera m"^zy Angli a Ameryk. Poruszony ty-

czek, jako e Ambasador uchodzi nie bez racji za wol- 2"
sPrawami Plsze traktat Jak unikn klski Wielkiej

nomyliciela, chtnie przy byle okazji szydzcego z '
arVtan^ Rysuje si przed nim wizja utopijnego pa-

wszelkich witoci. Nie zakócao to jednak dobrych
wa 1 yc moze wasnie w zwizku z tym wpada na

stosunków midzy modym duchownym a wybitnym
pomys zorganizowania takiej doskonaej spoecznoci

politykiem. 1 chce za wszelk cen go zrealizowa. A jest to pomys
Berkeley podróuje przez Francj, Rzym w stron

W
j
el

,

Ce
.

osobliwy- Wraz z grup przyjació postanawia
Sycylii. W Paryu, jak si dowiadujemy z jego listów

uda si na Bermudy i tam wanie zorganizowa co
mia si spotka z Malebranche-em, czy jednak doszo do ™ r

?
dza Ju religijno-naukowej wspólnoty. Ma to na ce-

tego spotkania i. jaki by jego przebieg — nie wiemy '
J stwierdza, odrodzenie chrzecijastwa w Euro-

Istnieje chyba nieprawdziwa, ale za to szeroko kolpor-
pie po

^
Tzez oddziaywanie na ni z Ameryki, gdy te-

raz wanie z Zachodu na Wschód winno promienio-
6
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wa odradzanie si nowej moralnoci i prawdziwej dzie tam ycie farmera. Nabywszy niewielk posiado
wiary. nad samym brzegiem morza, rozmyla, pisze swoje kolej-

Projekt napotyka trudnoci finansowe, zostaje zor- ne dzieo Alciphron (wydane w r. 1732) i czeka na obie-

ganizowana zbiórka pienidzy na ten cel. Tymczasem, cane przez rzd angielski pienidze, przeznaczone, na
kiedy zniecierpliwiony Berkeley nadal przebywa w misj bermudzk. Czeka bezskutecznie.

Londynie, nastpuje kolejne nieoczekiwane zdarzenie, W maju 1734 roku Berkeley zostaje biskupem Cloy-

jedno z tych, jakie wielokrotnie Berkeleyowi si przy- ne. Osiada na stae w Irlandii, gdzie, nie liczc krótkich

trafiay. Jego przyjaciel Jonathan Swift uwikany w wizyt, nie by od ponad dwudziestu lat. Tu w maej,
równie synne, jak i kopotliwe zwizki z dwoma ko- oddalonej od wiata miejscowoci powica si yciu
bietami, ostatecznie zawar potajemne maestwo z rodzinnemu (mia kilkoro dzieci), opiekuje si parafia-

jedn z nich. Powiadomiona o tym druga ukochana — nami i pisze ksik, która za jego ycia miaa cieszy
Vanessa Van Homrigh, która swój majtek zapisaa w si najwikszym rozgosem: Siris. 0 jej osobliwej za-

testameneie Swiftowi, zagniewana zmienia zapis testa- wartoci mylowej bdzie jeszcze mow.
mentarny na korzy Berkeleya, którego nigdy nie po- W roku 1752 Berkeley raz jeszcze, tym razem po
znaa osobicie. Wkrótce potem zmara, jak pisano „z raz ostatni, zmienia miejsce zamieszkania. Przenosi si
rozpaczy" i spora suma pienidzy zostaa przekazana do Oksfordu i spdza tam ostatni okres swego ycia,

na rce bardzo tym zdumionego Berkeleya. 14 stycznia 1753 roku nagle zmar, podczas rozmowy
Uzna to za wyrany dowód, i winien niezwocznie z on i dziemi, nie chorujc i nie cierpic. Pocho-

podj sw bermudzk przygod, jednak jaki czas cze- wano go w jednym z oksfordzkich kocioów, zgodnie

ka jeszcze na obiecane dotacje rzdowe. O tym okre- z jego testamentem, w którym poleca, aby „pochowa

-

sie w jego yciu nie mamy adnych wiadomoci, poza no go w tym miecie, w którym umrze",

jednym tajemniczym listem do Thomasa Priora, w któ-

rym poleca mu wynajcie w najgbszej tajemnicy mie- 3. Pogldy poprzedników

szkania w Dublinie, na obce nazwisko, bez powiado-

mienia kogokolwiek o tym fakcie. Wicej na ten temat Twórczo Berkeleya przypada na pierwsz poow
badaczom Berkeleyowskiej biografii nie udao si nigdy XVIII wieku — epok Owiecenia. Najwaniejszym
nic ustali. Nie wiadomo, czy przyby do Irlandii i od wydarzeniem w Anglii, od którego rozpoczyna si ta

owego listu wysanego w lutym 1728 a do jesieni epoka, jest wydanie w 1690 roku dziea Johna Locke'a

tego roku nie wiadomo, gdzie przebywa i co robi. Badania dotyczce rozumu ludzkiego. Berkeley uchodzi

We wrzeniu pisze "niespodzianie do przyjació, i oe- za tego filozofa, który, kontynuujc dzieo Locke'a, na-

ni si i wybiera si z on i grup przyjació do Ame- da mu wasn, pod wieloma wzgldami jeszcze bardziej

ryki. radykaln, posta. Ale na okres ksztatowania si po-

Jego ona, Anna Forster, pochodzca „z dobrej ro- gldów filozoficznych Berkeleya wywiera dominujcy
diny", bya, jak mówiono, osob bardzo pobon, o wpyw uczony, o którym powiada si, i da pocztek
skonnociach mistycznych. Czytywaa pisma Francoisa nowoytnej filozofii — Kartezjusz. I nie sposób wska^

Fenelona i pani Jeanne Marie Guyon, mówiono te, e za na zasadnicze problemy Berkeleyowskiej myli bez

wanie te jej zainteresowania wpyny póniej na rzucenia, okiem na problemy, które zaakceptowa lub

zmian sposobu uprawiania filozofii przez Berkeleya. 23 musia odrzuci wanie u tych dwóch filozofów — Kar-
stycnia 1729 roku Berkeley przybywa do Newport . tezjusza i Locke'a. .

{Rhode Island). W cigu nastpnych dwóch lat wie- Kartezjusz to posta zbyt znana, aby w tym miejscu

8 9

zajmowa si jego biografi czy podkrela donioso cielesnych, które po zbudzeniu okazuj si senn zud,

jego pogldów w historii myli filozoficznej. Aby unik- j

Ta wic prawdziwa wiedza o wiecie, a w jej istnienie

n uproszcze, jakich musiaoby si dokona w skró- Kartezjusz nie wtpi, moe pochodzi jedynie z rozu-

towym omawianiu, spróbujmy jedynie wypunktowa Skd jednak wobec tego znajduje si ona w na-

tu najwaniejsze tezy jego teorii. szy™ umyle, jeli jej ródem nie s przedmioty ze-

Jak wiadomo, Kartezjusz uznawszy w punkcie" wyj- wntrznego wiata, a drog przekazu wzrok, dotyk czy

cia swych rozwaa ca dotychczasow wiedz za nie- smak? Jest to jedno z najtrudniejszych pyta, jakie

pewn, poszukiwa jakiego jednego choby twierdze- staje przed kierunkiem, uznajcym za ródo poznania

nia, które mona by byo uzna za niewtpliwe i uzna- jedynie rozum: przed racjonalizmem. Otó jest tu wa-
jc je za fundament, zbudowa od nowa cay „gmach ciwie tylko jedna moliwa odpowied, cho moe mie
wiedzy" dotyczcej czowieka, Boga i wiata, wysnu- rózne sformuowania. Wiedza rozumu jest wiedz wro-

wajc z niego na drodze czystego rozumowania kolejne dzon. „Natywizm" — przekonanie o istnieniu wrodzo-

tezy. Tym jedynym niewtpliwym twierdzeniem byo neJ wiedzy — nie by w filozofii czym zupenie no-

synne rozumowanie, i skoro myl si, wtpi, sta- wym >
dopiero jednak od Kartezjusza zagadnienie to

wiam sobie pytania, wreszcie nie wiem, to w kadym wzbudzio niebywale yw dyskusj. Nie bdziemy tu

razie myl, a to znaczy jestem. przytacza zarzutów, jakie stawiali Kartezjuszowi jego

Cogito ergo sum, ten fundament kartezjaskiej fi- ,

wspóczeni, bowiem najpowaniejszy zestaw argumen-

lozofii, by oczywicie moliwy do wykorzystania tylko tów zostanie przytoczony przez filozofów, o których za

przy posueniu si rozumowaniem tego rodzaju (takie chwil — przez empirystów angielskich,

w kadym razie byo marzenie Kartezjusza); jakie sto- '
Skoro jednak jest mowa o Kartezjuszu i problemach,

suje matematyka, a wic wiedza,"w której kolejne twier- iakie pozostawi do rozwizania swoim nastpcom, to

dzenia s wnioskami wynikajcymi z twierdze po- trzeba tu koniecznie wspomnie o jeszcze jednej spra-

przednich, bez potrzeby odwoywania si do dowiad- wie - Chodzi o tzw. kartezjaski dualizm — ostre roz-

czenia, do wiedzy empirycznej. Kartezjusz by przeko- graniczenie midzy ciaem a wiadomoci, duchem a

nany, i jedynym niezawodnym ródem poznania jest
materi.

_
_

rozum. Wiedza pynca z dowiadczenia zmysowego — Z kartezjanskiego „myl wic jestem wynika dla

istnienia jej oczywicie Kartezjusz nie negowa — jest ,

nie§° Jedna oczywista i niekwestionowana odpowied

zawodna, niepewna, nie mona na jej podstawie zbu- *a Wtanie, czym jest czowiek: jest rzecz mylc,
dowa prawdziwej nauki. Krytyce poznania zmysowego Cz owiek jest myleniem jest caoci swoich dozna

Kartezjusz powici wiele uwagi, wskazujc midzy i aktów mtelektualnych. Ale obok psychiki czowiek po-

mnymi na takie fakty, jak moliwo istnienia zudze «
siada take swoj aspekt materialny, ciao. Za zasadni-

wzrokowych, halucynacji, na wzgldny charakter tych -

cz? atrybut materi]-"waza Kartezjusz rozcigo. Tak

dozna - dotknita powierzchnia stou bdzie si wy- W1<^ waciwoci duszy jest wiadomo, ciaa - roz-

dawaa ciepa, jeli oprzemy na niej rk przychodzc <fg
osc

;
Sa to dwie ™?e™ odmienne substancje po-

% zimnego pomieszczenia lub chodna, jeli nasza rka dob
+

me
.^ CZJ^ zupeme odmiennym jest duch i wiat

bdzie gorca. Nie s pewne nawet te informacje, które
matern

- Jednak
,

w czowieku te dwie odmienne sub-

dotycz naszego wasnego ciaa. Istnieje bowiem i tu
stanc ^e S£* w jaki sposób poczone Zmiany chemiczne

moliwo halucynacji. Nie, ma te adnej gwarancji w naszym c
*f

e
».
wywoane np. alkoholem, wpywaj

na to, e tego rodzaju doznania nie s snem, we nie na nasze mylenie, a np. aktem woli mog spowodowa

bowiem dowiadczamy czsto bardzo wyranie dozna podnies,eme rki, poruszenie przedmiotu itp. Jak jed-
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nak cz si ze sob te dwa odmienne zakresy zjawisk, nie s ju one doskonae, jak to jest w przypadku idei

tego Kartezjusz w sposób zadowalajcy nie wytuma- Boych.

cyj Filozofia Malebranche'a, dzi ju zapomniana, wy-

Filozofem, który podj kartezjaski problem du- wara ogromny wpyw na jego wspóczesnych, take

alizmu ciaa i wiadomoci, by francuski oratorianin tych, którzy zahczah si do jego przeciwników. Wolter

Nirnlas Malebranche
zahcza g0 do „najprzemkliwszych metafizyków wszech-

JNicolas Maieorancne.
,

. . czasów". Jeszcze za ycia by dla modszych pokole
W swoim dziele 0 poszukiwaniu prawdy rozwaa

filozofów bodaj najwikszym autorytetem, o spotkanie
on problem, w jaki sposób to, co duchowe, czy si

% Malebranche'em ubiegali si wszyscy wybitni ludzie
z tym, co cielesne, skoro s to cakowicie odmienne

e Jeszcze ^ tao zrzeszenie sku-
rodzaje bytu. Jego rozwizanie jest radykalne: zwizek

uezniów i wielbicieli. Berkeley, który z
midzy tymi dwoma elementarna jest zupenie niemoz-

Malebranche'em polemizowa, równie zawdzicza mu
liwy, ponadto aden rodz] substancji, ani dusze ani

wiele
ciaa materialne nie maj moliwoci dziaania, s ca-

Niewtpliwie jednak czowiekiem, który najmocniej
kowicie bierne. Ich powizanie wymaga nieustannej

oddziaa na Berkeleyowski sposób mylenia, przynaj-
interwencji Boga. Ilekro w ciele zachodzi jaka zmiana, ^ w tk m okresie jeg0 twórczoci, by fi-

Bóg powoduje, i nastpuje odpowiednia zmiana w du- ^ & M _ John Locke (1632_1704) . Jego dzieo
,

szy i odwrotnie: „z okazji zmian w duszy porusza si
Rozwaania dotyczce rozumu ludzkiego zostao uzna-

'

nasze ciao. Ta teoria, zwana „okazjonalizmem stano-
ne filozof6w XVIII wieku za nowe rozwizanie

wia te dla Malebranche'a punkt wyjcia do rozwi-
problemu poznania. Problem ten Locke uj zupenie

zania problemu, w jaki sposób niematerialna swiado-
ina ^ Kartez;jusz Fiiozofia Kartezjusza stanowiamo poznaje, dociera do materialnych przedmiotów. ^ Locke *a zarazem punkt wyjcia i pogld) który na.

Przecie ten oto np. sto, na który w tej chwili patrz,
Zasadnicze pytanie Locke>a dotyczyo tego,

nie moe oddziaywa na moj wiadomo, bo nie ma
nagza w -

edza jafc chcia KartezjusZ; by
midzy nimi adnego zwizku. W mojej wiadomoci wiedz pewn Skierowao fo jego uwag na problem
znajduje si jedynie obraz stou, czy tez — mówic

pochodzenia wiedzy. W Rozwaaniach dotyczcych, ro-
ówczesnym jzykiem - „jego idea", bo przecie me sam zm ludzkiego> wbrew Kartezjuszowi, Locke twierdzi,
materialny przedmiot. Jak jednak powstaje ow obraz?

, .. n
-

e m& adnej wiedzy wrodzonej Czowiek przycho-
Nie jest to, jak bd chcieli materialici, „odbicie

, d na wiat nie osi ze sob zadnej wiedzy Jego
„odzwierciedlenie" materialnego przedmiotu, wanie umys jest „niezapisan kart papieru", tabula rasa. Ca-
dlatego, e nie moe zachodzi adne oddziaywanie a wiedza> jak posiadamy, powstaje na drodze do-
tego, co materialne na poznajc wiadomo. Rozwi- ' wiadczenia zmysowego — pierwsze barwy, dwiki,
zanie Malebranche'a byo do osobliwe, ale pozwalao, obrazy przedmiotów „zapisuj" ow czyst kartk na-

jak sdzi, wyjani problem poznawania przedmio- szego umysu. Wszelkie poznanie wywodzi si ze zmy-
tów, bez przyjmowania istnienia jakichkolwiek powi- sów — t formu tzw. empiryzmu genetycznego Locke

za midzy duchem a materi. Wszelka wiedza jest w przyjmuje za jedyn odpowied na pytanie o róda na-

procesie poznawczym pobierana bezporednio od Boga. szego poznania. Czy jednak informacja, jak otrzymu-

Bóg, który stworzy wiat przedmiotów materialnych, jemy od zmysów, daje nam pen wiedz o przedmio-

posiada w swym umyle ich idee, „obrazy", i wanie te tach? Przecie ju Kartezjusz zwraca, nie bez racji,

obrazy s nam przekazywane, cho w umyle ludzkim uwag na moliwo powstawania zudze wzrokowych,
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wiadomo, e kolory zmieniaj si w zalenoci od 4. Berkeley znany — pogldy zawarte w „Traktacie"

owietlenia, doznania smakowe, odczuwanie tempera-

tury s zmienne i wzgldne. „[...] ta sama woda, w tym Zanim przejdziemy do prezentacji pogldów Ber-

smym czasie, moe wywoa za porednictwem jednej keleya z wczesnego okresu jego twórczoci, dobrze b-
rki ide chodu, a ide ciepa za porednictwem dru- dzie od razu, na wstpie, zamieci kilka uwag doty-

giej" (Rozwaania dotyczce rozumu ludzkiego, przek. czcych zawartych w dalszym cigu tej ksieczki cy-

B. Gawcki, Warszawa 1955, t. I, s. 172). I jeszcze jeden tatów, pozwoli to bowiem na uniknicie dugich i nu-

przykad zaczerpnity od Locke'a. cych czytelnika przypisów. Traktat i Siris podzielo-

ne s na numerowane paragrafy. Po cytatach zamiesz-

Wemy pod uwag, czerwon i bia barw, wystpuj- czony wic zostaje skrócony tytu i numer omaczajcy

ce w porfirze. Nie pozwólmy tylko, by na. pado wiato, stosowny paragraf (skrót: W. odsya do Wstpu w Trak-

a barwy jego znikn i porfir nie wywoa ju w nas takich tacie). Tylko dwie prace Berkeleya s tumaczone na
idei; wywoa za w nas te zjawiska ponownie z chwil po- jzyk polski i tu korzystaam z polskich przekadów,
wrotu wiata. Czy mona przyj, e obecno lub nie-

nJwhicmiae <?ip wvdaniem PWN z 1956 zawieraiacym
obecno wiata wywoaa jakie rzeczywiste zmiany w posugujc si wydaniern rwH z lyoo, zawierdj^yui

porffinze i e idee bdaocd i czerwonoci w owietlanym Traktat 1 Trzy dialogi. Traktat zosta przetumaczony

porfirze rzeczywicie istniej, skoro nie ulega wtpliwoci, przez Jana Leszczyskiego, Trzy dialogi przez Janin
e nie ma on po ciemku adnej barwy. Jego czstki s Sosnowsk Pozostae teksty, w tumaczeniu wasnym,
niewtpliwie tak uoone, zarówno w nocy, jak we dnie, *„„ „„ 7u;nmwpi,n wvdam*a drie Berkeleya A Ae jest zdolny do tego, by dziki promieniom wiata, które pochodz ze zbiorowego wydania dzie tferseieya a a.

si odbijaj od jednych czci tego twardego kamienia, wy- Luce'a 1 T. E. Jessopa The Works oj George Berkeley.

twarza w nas ide czerwonoci, dziki za promieniom pQ tych wstpnych uwagach przejdmy do prezen-

odbitym od innych czci — ide biaoci. eoz ani bia-
t

.. pogidow aut0ra Traktatu.
oci, ani czerwonoci nigdy w porfirze nie ma; jest w nam twv«w nilrw r**vtelnik dzie Loeke'a nodziea
tylkó ukad czstek, który ma zdolno wytwarzania w nas Berkeley, pilny czytelnik dziel i,ocKe a poazieiai

takich wrae (tame, s. 171). jego pogld, i wszelkie poznanie sprowadza si do do-

wiadczenia zmysowego. Nie ma w umyle ludzkim

adnej wiedzy, która nie pochodziaby od zmysów. A
Jak wida z cytowanego przykadu, waciwoci ta- to znaczy, stwierdza Berkeley, nie tylko e nie ma ad-

kie jak „biao" czy „czerwono" porfiru nie s cecha- nej wiedzy wrodzonej, ale nie ma te w umyle lud-

mi przedmiotu. Jedyn jego wasnoci w tym wzgl- kim adnych „idei abstrakcyjnych". Oznacza to, sdzi

dzie jest zdolno wytwarzania w nas wraenia barwy Berkeley, e nie mona stworzy sobie wyobraenia

czerwonej czy biaej. Dokadniejsza analiza waciwoci „czowieka w ogóle", takiego, który nie byby ani wy-

jakoci przysugujcych przedmiotom doprowadzia , soki, ani niski, ani mody, ani stary — moemy myle
Locke'a do wniosku, e wszystkie te cechy mona po- tylko 0 jakim konkretnym czowieku, który w tym

dzieli na dwie grupy — Locke posuy si okreleniem przypadku jest desygnatem nazwy czowiek. Umys
„jakoci pierwotne i wtórne". Jakoci pierwotne przy- ludzki nie jest w stanie wytworzy w sobie idei trój-

suguj przedmiotom — jest ich zreszt niewiele — jest kta, który by nie by ani ostroktny, ani prostoktny,

to masywno, rozcigo, ksztat, zdolno do ruchu, ani równoboczny, ani równoramienny, ani te róno-

liczba. Wszystkie inne jakoci s „wtórne", nie przysu- boczny, lecz by naraz kadym z nich i adnym (Trdk-

guj one rzeczom, rzeczy maj jedynie zdolno wy- tat, W. 13). W naszym umyle mog powstawa jedynie

woywania ich w nas. Ten Locke'owski podzia jakoci idee konkretnych jednostkowych przedmiotów, stajc

okae si bardzo istotny w rozwaaniach Berkeleya. si reprezentantami dla poj ogólnych:
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[...] powszechno bowiem [...] nie polega na jakiej

absolutnej pozytywnej naturze ozy ujciu czegokolwiek,

lecz na stosunku, w jakim pozostaje do jednostek, które

oznacza lub reprezentuje; wskutek tego wanie rzeczy,

jiaawy czy po>jjciia, bdc z wasnej swej natuiry iSBCzegó-

owe, staj si powszechne (Traktat, W. 15).

Pojcia ogólne, to tylko nazwy — Berkeley staje tu

na stanowisku skrajnego nominalizmu. Ale Berkele-

yowskie rozumienie „idei abstrakcyjnych" wyznacza

temu pojciu bardzo szeroki zakres. Zalicza do idei

abstrakcyjnych pojcie absolutnego czasu i przestrzeni

(tak jak rozumia to Newton), a take pojcia siy, przy-

czyny i substancji.

Podobnie jak Locke opisujcy wasnoci kawaka
porfiru, Berkeley poprzez liczne przykady ukazywa
odpowied na pytanie: czym jest przedmiot pozbawiony

jakoci zmysowych?

Widz t wani, dotykam jej, smakuj, poniewa za
jestem pewien, e czego, co jest niczym, nie. mona ani

widzie, ani dotyka, ani smakowa, przeto winia jest rze-

cz realn. Uisu wraenie mikkoci, wdilgpfaoci, czerwo-
noci, cierpkooi, a nie pozostanie nic z wili. Nie jest ona

zatem czym rónym od wrae zmysowych. Winia, po-

wiadam, nie. jest. niczym innym, jak zespoem wrae
zmysowych lub idei, postrzeonych przez róne zmysy.
"Umys czy te idee w jeden przedmiot (lub opatruje je

jedn nazw), poniewa stwierdza; e towarzysz one so^

bie wzajemnie. W naszym przykadzie, kiedy podniebienie

doznaje danego, szczególnego smaku, wówczas wzrok do-

znaje barwy czerwonej, dotyk okrgoci i mikkoci itd.

Pitego, te, gdy widz, czuj i smakuj : w pewien okre-
lony' .sposób, tó jestem pewien,, e winia istnieje, e jest

rzecz realn, gdy w moim rozumieniu- realno wini
nie jest czym oderwanym od warae zmysowych. Gdyby
jednak przez wyraz „winia" rozumia jak nieznan_ na-

tur, rón od jakooi zmysowych, a przez jej istnienie

co innego ni to, co jest postrzegane, wówczas przyznam
sam, e ani ty, ani ja, ani nikt inny, nie moe by pewny,
e winia istnieje (Trzy dialogi, s. 294, 295).

Tak oto w pikny poranek, kiedy:

[...] niebo purpurowe, dzikie, a jednak > agodne gosy
ptactwa* pachnce pki drzew i kwiaty, ' raiy wpyw
wschodzcego soca [...] budz w duszy, tajemne porywy
(tame, s. 163)
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— mionik ducha Filonous pognbia materialist Hy-

laS

przypomnijmy, i Locke przyjmujc, e wasnoci

wiata, z jakimi mamy do czynienia w procesie pozna-

wania zmysowego, jak barwy, zapachy, dwiki, maj
charakter subiektywny, nie przynale do przedmiotów,

lecz do poznajcego umysu, uznaje jednak, e pewne

cechy nale do przedmiotów, s to tzw. jakoci
pierwotne. Natomiast Berkeley doszed do wnios-

ku, i nie ma adnego powodu, aby przyjmowa istnie-

nie' jakichkolwiek jakoci pierwotnych. Ju w swojej

Nowej teorii widzenia udowadnia, e w procesie wzro-

kowej percepcji przedmiotów nie jest nam dane nic

takiego, jak przestrze czy ksztat. Postrzeganie prze-

strzenne ksztatuje si dopiero w toku rozwoju naszego

procesu poznawczego. Jednym z argumentów, jakimi

Berkeley posugiwa si w tej pracy, by przykad,

przedstawiany ju u Locke'a. Chodzio o to, e gdyby

czowiek od urodzenia lepy nagie odzyska wzrok, czy

potrafiby od razu odróni rozmiary otaczajcych

przedmiotów i czy umiaby oceni odlego midzy ni-

mi. Odpowied Berkeleya brzmi: nie. Jak pisze Paul

Hazard: „lepymi od urodzenia odzyskujcymi wzrok

zajmowali si najwybitniejsi myliciele; bya to próba,

od której nie mieli ani prawa, ani ochoty uchyli si".

{Myl europejska w XVIII wieku, Warszawa 1972, s.

263).

Ku radoci filozofów w 1728 roku medycyna po-

twierdzia ich dotychczas jedynie hipotetyczne przy-

puszczenie — udana operacja zdjcia katarakty z oczu

niewidomego chopca stworzya sytuacj, pozwalajc

na empiryczne sprawdzenie koncepcji. Chopiec poczt-

kowo nie odrónia prawidowo wielkoci przedmiotów,

nie umia oceni odlegoci. I tak oto LockeWskie ja-

koci pierwotne okazuj si równie subiektywne, z

przedmiotu zostaj one przeniesione do poznajcego

umysu. -

Od pierwszej swojej pracy poprzez Traktat i pó-

niej Berkeley konsekwentnie utrzymywa, i wszystkie

wasnoci przedmiotów s stwarzane przez poznajcy
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umys. Kiedy bior do rki owoc, widz jego kolor, czu-

j jego smak i zapach, jego okrgy ksztat — ale to tyl-

ko jakoci, które istniej w umyle.
Có wic zostaje po stronie owocu? Jaki on jest,

kiedy nikt na nie patrzy? Odpowied Berkeleya bya
równie logiczna, jak paradoksalna: nic. Jabko, na które
nikt nie patrzy, nie istnieje. Przedmioty „nie mog ist-

nie inaczej, jak tylko w umyle, który je postrzega.
Mówi, e stó, na którym pisz, istnieje; znaczy to, e
go widz i odczuwam dotykiem" (Traktat, 3).

Przedmiot istnieje tylko wtedy, kiedy jest postrze-
gany, „by, to znaczy by postrzeganym", „esse, to zna-
czy percipi".

Ju Kartezjusz, który wychodzc z niewtpliwego
faktu istnienia „ja" chcia udowodni istnienie wiata,
napotka w tym dowodzie na spore trudnoci. Teraz
Berkeley stawia przed filozofi tez, która jest nie
do przyjcia, ale której obalenie to jeden z najtrudniej-
szych problemów filozoficznych — wiat poza mn nie
istnieje. Uznajc, i istnieje tylko podmiot mylcy,
„ja" i nic poza tym, Berkeley stanby na stanowisku
skrajnego idealizmu subiektywnego, a nawet solipsyz-
mu i do takiego wanie wniosku doprowadza w sposób
logiczny jego rozumowanie. Stawia to przed nastpcami
nowe zadanie. Trzeba (zacytujmy znowu za Hazardem)
,J[...J obali rozumowanie Berkeleya, aby znale sab
stron «systemu, który ku wstydowi umysu ludzkiego,
ku wstydowi filozofa, najtrudniejszy jest do obalenia,
chocia jest najbardziej absurdalny ze wszystki'ch»"
(tame, s. 263). Powtórzmy: konsekwentny wniosek z
Berkeleyowskiego rozumowania prowadziby do stwier-
dzenia, i udowadniamy jest jedynie fakt wasnego ist-

nienia, udowadnialny poprzez Kartezjaskie rozumowa-
nie „myl wic jestem". Ale istniej tylko ja. Istnie-
nie innych ludzi jest mi przecie ukazywane tylko po-
przez wiadectwa zmysów — blini s dla mnie w po-
strzeeniu zmysowym takimi samymi przedmiotami jak
stoy czy drzewa. Ponadto, jak to ju ukaza Kartezjusz,
take fakt istnienia mojego wasnego ciaa ulega za-
kwestionowaniu, bowiem i ono dane mi jest w postrze-
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eniu zmysowym, nawet jeli mam o jego istnieniu ja-
kie jakby mocniejsze przekonanie, ni w odniesieniu
do wiata zewntrznego. Z tymi problemami boryka si
Kartezjusz, tylko jego punktem wyjcia bya krytyka
poznania zmysowego, podczas gdy rozumowanie Ber-
keleya rozpoczyna si od tezy, i poznajemy wiat wy-
cznie za pomoc zmysów.

Tu jednak od logicznych konsekwencji rozumowania
musimy powróci do intencji samego filozofa. Otó Ber-
keley nigdy nie twierdzi, e niewtpliwy jest jedynie
fakt wasnego istnienia. Przede wszystkim nie ulega dla
niego najmniejszej wtpliwoci fakt, i istniej take
inne podmioty mylce, inni ludzie.

Rozwaania Berkeleya skupiaj si na charakterze
posiadanej przez nas wiedzy. W istniejcych w naszym
umyle ideach wystpuj bowiem wyrane rónice. Jed-
ne idee zale od naszej woli. Mog przywoa na myl
dowolny widziany kiedy i zapamitany przedmiot, a
nawet mog stworzy sobie wyobraenie przedmiotu,
który nigdy nie istnia, jak na przykad gryfa lub chi-
mery, eby odwoa si do ulubionych przez klasyków
przykadów. Inny jednak charakter maj idee nie b-
dce wyobraeniami, lecz postrzeeniami, pewne bowiem
przedmioty, jak ten oto stó w pokoju czy ciana bu-
dynku za oknem ukazuj mi si niezalenie od mojej
woli, s to — jak mówi Berkeley — idee zmysowe
„[...] silniejsze, ywsze i wyraniejsze od idei wyobrani;
przysuguje im równie pewna stao, uporzdkowanie
oraz spoisto" (Traktat, 30). Skoro tego typu idee nie
s, jak wida, zalene od umysu, w którym powstaj,
to musi istnie kto, kto te idee w nim wzbudza: ist-

nieje Bóg. Tak wic z istnienia postrzee rzeczy w
umyle ludzkim wyprowadza* Berkeley swoisty dowód '

na istnienie Boga.

Nie znaczy to jednak, i rzeczy istniej tylko w in-
dywidualnych ludzkich umysach, e s tam jakby
przez Boga „wkadane". Bóg bowiem take je postrzega
i mona powiedzie^ i rzeczy istniej niezalenie od
indywidualnego ludzkiego postrzegania jako postrzee-
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nia Boe Ze swoistoci tego-rozumowania Berkeley zda- [...] zarzuc mi, e przyjmujc powysze zasady skzu-
,

' . . jemy na wygnanie ize swnaita wszystko, co w przyrodziewa SODie spraw piszc. realne i substancjalne, aby na to miejsce wprowadza chi-
„ . . meryczn struktur idei. Wszystkie rzeczy, jakie istniej,

Ludzie zwykle dlatego wierz w to, ze isog zna i po-
istniej tylko w umyle, to znaczy, e s to twory czysto

strzeg wszystkie rzeczy, poniewa wierz w istmeme iso-
pojciowe. Có tedy stanie si ze Socem, Ksiycem i

ga; ja za bezporednio i w sposób komeczny wnios^uK gwiazdami? Có mamy myle o domach, rzekach, górach,
o istnieniu Boga, poniewa wszystkie przedmioty zmysiowe

.drzewach, kamieniach, ba, nawet o wasnych ciaach? . Czy
musz by postrzegane przez Niego (Trzy diaiogt, s. awj.

to wszystko, jest urojeniem i zudzeniem fantazji? Na
...... , wszystkie te i ws^ysttóe inne tego rodzaju moliwe a-

Gcywicie do tego, aby rzeczy mogy istnie, ko- rzuty odpowiadam, e przyjte tu zasady nie pozbawiaj
nieczne jest, aby Bóg nieustannie je postrzega, „pa- nas adnej z rzeczy istniejcych w przyrodzie. Cokolwiek

tr?v na nie" a to znaczy, e istnienie wiata wymaga widzimy, czego dotykamy, co syszymy lub w jaki sposób

• x • ',
4 iRr^fTo v+rW -mn^i iak to sie pojmujemy czy "rozumiemy, pozostaje tak samo pewne, jak

. nieustannej aktywnoci Boga, który musi, jak to si
zawsze,

. ^ ganw rzeczywiste {Traktat> 34)

mówi, „podtrzymywa" wiat w jego istnieniu I rze- ^ ^ postrzeganym"
czywicie Berkeley twierdzi, iz sprawy me maj Sg tek,

, nie a
*

; pr
'

zekonaniu Berkeleya wniosek, ie Bóg jednorazowo stworzywszy swia rue interwe- ^ a , jedynie, e nie istnieje
niuje w jego istnienie, lecz byt wiata w kadej chwili

materia. .

jego trwania zaley od Boga. ..
-

J 6 ° • p j i; m 1 Nie podali bynajmniej w wtpliwo tego, iz rzeczy,

W ten sposób zostaje zniesiony KartezjansKi auanzm k,tore na wjas,ne OQzy wide i dotykam wasn rk, ist-

ducha i materii. Istnieje tylko jeden rodzaj substan- niej i to istniej realnie. Jedyn rzecz, której odmawiam
cii substancja duchowa. Natomiast problem, jak istnienia, jest to, co filozofowie nazywaj materi lub

,W przejaw przedostaj ale do^,

UW- Sf^fSS! SnSSe^ednotSw nie jest ist-

£, potLTdo STn^S »«em materialny Bzowska krytyka materii
azo poaouiiy uu ^^y^1

, . . , . „ . „ m„t zachowuje sw moc. Równie konsekwentnie we wszyst-
wielu komentatorów Berkeleya twierdzi, iz autor Tmk

kich swych, take i póniejszych, przyrodniczo zorien-
iatu, mimo i z Maebranehe'em czsto «c me zgadza,

towanych pracach bdzie on twierdzi, i nie istnieje
w gruncie rzeczy sporo od mego przej. U obul tych *

absolut czas
.

zestrze (wielokrot.

filozofów proces poznawania wymaga staej ta^ji
nie polemizuj w fej z 1fewtonem)j ^nie istnie _

Boga co najwyej sam ten proces jest odmiennie przed- , ^ ^ q ^ r ^
SeS^S^w^WS«a- wedug koncepcji Berkeleya istniej dwa rodzaje
Koniecznoci jd«. w ""i U m c

bytow-rzeczy, których esse est percipii istniej wów-
wprowadzania kadorazowej interwencji Boga dla zhar-

, £ postrzegane i „umysy"': Bóg, ludzie i,

monizowania wspodzia arna ciaa i duszy, gdy^od-
Berkel anio Ich / ci b

rzuca si istnienie materialnych cia jednak prawi-
tami postrzegajcymi,

da ustalajce powizania ze sob przedmiotów równie ...
6

.

w
: ,

i • i + , „„a, D„ ff!, i ,,7 o-rTinr-ip Duch jest to byt prosty, niepodzielny, czynny; nazy-s nieustannie konstruowane przez Boga i w gruncie w&my gQ ^ Me6) wol^ ' gdy ^
rzeczy caa sytuacja przedstawia si aofic poaoonie. wytwarza lub w pewien inny sposób na nie wpywa

Przyjmujc wzgldnie trwae istnienie rzeczy jako (Traktat, 27).

Boych postrzee, Berkeley w Komentarzach stwier- O ile rzeczy dane nam s w postrzeeniu zmysowym,

dza: „[...] istniejy^ii^istnieje rerum natura" (s. 83). o tyle wiedza o duchach ma charakter poredni, rozu-

A w Traktacie mik: "^^2^ mowy.

Nie mona [...] utworzy idei duszy lub ducha, kada przyrody; bez czego wszyscy znajdowalibymy_si<=
;

w stanie

hmJpm ideT iest bierna i bezwadna, a wobec tego nie niepewnoci i zamieszania, a czowiek dorosy wiedziaby

SSe^c^te*^ Postwó przedstawia nam ™ wicej ni nowo nagodzone;d*^ 3* sobie pokiero-

ffiego co czynne [..] Ley' w naturze ducha, czyli tego, wa w sprawach yciowych (Traktat, 31).

t

C
y\k?t

a'^ °^ -bitralno ^ f^keley Podkre-
tyiKo za posreomuiweu

^ ^ ^ niezwytle mocno . stary spór o to, czy Bog musi
'

. . . , „„ k,tj„ ,-etntna równice si kierowa prawami rozumu, m.in. prawami logiki, czy
Powyszy cytat^^^b^f^u™2 te jest od nich niezaleny, Berkeley rozstrzygn na

midzy duchem a rzecz. Rzeczy, inaczej niz duchy, s J

Malebranche sdzi, e w decy-
cakowicie bierne. Nie mog nic wytwarza me mog rzecz woh«^ q J ^ Bóg, to

wpywa jedna na drug Zmiany, jakie obserwujemy licze. Mdro, podobnie
w rzeczach, mog by jedynie rezultatem oddziaywa- P-ede wg**^

Wedug ni
'

eŵ raszone
nia

Na
U
SUw

a
a si jednak wówczas istotne pytanie - je- ^^^SS^^^T^

eli adne zdarzenia nie s ze ^ 1 £££ S2fJlS^nl j.zyka, jakirl B^óg do nas
chem przyczynowo-skutkowym, jezel nie m midzy p

rzemawia, w sposób cakowicie dowolny,
nimi adnych staych nastpstw, to w jak

i »P°~b P
UIozeni; rzec

P
zy w peWne stae sekwencje jest dowo-

erny odkrywa prawa ^^J^ " dem szczególnej lski k,ga, który w ten wanie sposób -

wia
,

nauk, w jaki
v °££ przemawia do nas, umoliwiajc nam sprawne i bez-

jezeh kade dziaanie wymaga przewidywania, co na
egzystowanie w wiecie. I Berkeley stwierdza

stpi po okrelonym zdarzeniu ^ wiece? cay widzialny wiat, to jzyk, w jakim Bóg
Zdaniem Berkeleya, wprawdzie nie ma^dzy zda-

JSSSS do czCieka^Postrzegalne zmysowo przed-
reniami powiza przyczynowych lecz wystpuj m - P

powiZania mi-
dzy nimi pewne stae nastpstwa, bdce wyn kiem te- nuoty^o siow^ b K y , ^
go e Bóg z wasnej swej woli w ten wanie sposób dzyimi to „gramaiysa a

.
e

j
i

owe rzecz? prezentuje czowiekowi. Te stae nastpstwa w Alciphronie, gdzie stwierdza.

nazywamy prawami przyrody, a cho s one ustano-
Bóg mówi do nas poprzez wprowadzenie i zastosowa-

wione przez Boga arbitralnie, i gdyby zechcia, mógby
nie arbitralnych, zewntrznych, zmysowych znaków niepo-

W kadej chwili je zmieni, to jednak moemy bada . ' dobnych do rzeczy, które symbolizuj i sugeruj, aminie

„we rwiU tak,W byy one stale, mo emy da- ^ iJS^TSSS
la i przewidywa skutki naszych dziaa.

przed nami i zostaje przez nas pozmana nieskoczona roz-

<?tad mamv dar pewnego rodzaju przewidywania, * maito rzeczy i [...] w ten sposób dana nam jest wiedza

udSaiaceTnas do SSSria naszyci czynnociami z i informacja dotyczca ich rónorodnej natury i zostajemy

no?vtkiem a!a yda Bez teZ daru bylibymy w nieustan- pouczeni i ostrzeeni co do tego czego na ezy
.

unika, a co

Sm SapoSe; nTmSbymy wiedL, jak zdziaa, co- przedsiwzi i otrzymujemy wskf^-lfj^^g^
kolwdek co by nam pozwolio osign troch preyjem- szym postpowaniem i jak dziaa wobec rzeczy odlegych

nS lub usun^najdrobniejsz zmysow przykro. Ze pd nas zarówno w czasie, jak i w przestrzeni (Alczphron,

Dokarm nas ywi, sen pokrzepia, a ogie grzeje, ze aby s. 149).
• . . , . . , ... „, „aSa plony w czasie niw naley zasia w porze zasie- Istnieje pewna analogia stao i jednolito w zja-

wów i w oeóir e do osignicia takich czy innych celów wiskach czy przejawach natury, która jest podstaw dla

wiod tiki? czy^nne rodki - wszystko 'to wiemy nie ogólnych praw, jest to gramatyka dla zrozumienia przyro-

Seki o^d^jaSo Secznego zwizku midzy na- dy ub sekwencji skutków w wiecie widzaalnym, dziki

SzySi ideS lec^T tylko dziki obserwacji ustalonych praw czemu moemy przewidzie,: co nastpi w naturalnym me-
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gu rzeczy. Plotyn w swojej trzeciej Enneadzie stwierdza,

e umiejtno przepowiadania jest pewnego rodzaju od-
czytywaniem naturalnych liter oznaczajcych porzdek i w
tym zakresie, w jakim analogia ta moe by zastosowana
do wszechwiata, mog istnie przepowiednie (Siris, 252).

Jzyk, jakim jest wiat postrzegany zmysowo, ma
do spenienia kilka funkcji. Jedn z nich jest waci-
wa jzykowi funkcja informacyjna. Jednak innym, w
perspektywie ludzkiego ycia istotniejszym, zadaniem
jzyka jest oddziaywanie na nasze zachowania, ostrze-

ganie, e dana rzecz jest dla nas niebezpieczna lub ko-

rzystna. „Ogie, który widz, nie jest przyczyn bólu,

którego doznaj, gdy si do zbliam, lecz znakiem,
który mnie przed bólem ostrzega" (Traktat, 65). Jest to

wic, jak bymy dzi powiedzieli, wskazywanie na ilio-

kucyjn funkcj jzyka. Taka koncepcja wiata-jzyka
pozwalaa take Berkeleyowi wyjani istnienie mno-
goci rzeczy: im bardziej zoona jest rzeczywisto, tym
bogatszy jest sownik jzyka, którym przemawia Bóg.

Aby nieliczne idee pierwotne mogy suy do ozna-
czaimiia wieilMiej liczby skutków i cMaa, konieczne jest ze-
stawianie ich na róne sposoby. Aby za uytek z nich
by trway i powszechny, zestawienia te musz by doko-
nywane zgodnie z prawem i podug mdrego planu. W
ten sposób otrzymujemy obfito informacji o tym, czego
si mamy spodziewa po takich a takich dziaaniach, oraz
o tym, jakich metod naley uy, aby wzbudzi takie a ta-

kie idee (Traktat, 65).

Ta osobliwa teoria wiata-jzyka nie bya jednak
w tej epoce czym zupenie wyjtkowym. W dosy po-

dobny sposób formuowa j podziwiany przez Berke-
leya i czsto póniej cytowany przez niego przedstawi-
ciel platoników z Cambridge Ralph Cudworth. (O pla-

tonikach z Cambridge, którzy wywarli na Berkeleya
znaczny wpyw bdzie niebawem mowa). Teori, i rze-

czy widzialne s jzykiem Boga, rozwija te twórca
o cakowicie odmiennych pogldach filozoficznych,

szwedzki mistyk Emanuel Swedenborg, niemal rówie-
nik Berkeleya, mieszkajcy przez kilka lat w Anglii.

Cho jego liczne prace s zasadniczo odmienne od dzie
angielskiego empirysty, to jednak sama koncepcja, i
wiat widzialny jest komunikatem, w którym rzeczy
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peni rol sów, jest zadziwiajco podobna do Berke-

eyowskiej.
Rozwaaniom nad jzykiem powici Berkeley spo-

ro uwag zamieszczonych w pracach pochodzcych z

rónych okresów. Na emotywn funkcj jzyka zwróci

uwag we wstpie do Traktatu. Przypisuje jej istotn

rol i sdzi, e by moe niekiedy staje si ona nieza-

lena od bardziej pierwotnej, ale mniej istotnej funkcji

informujcej (nazywanej przez Berkeleya „przekazy-

waniem idei").

Prosz czytelnika, eby si sam nad tym zastanowi

i zbada, czy nie zdarza si czsto, ju to gdy si sucha,

ju to gdy si czyta jakie wywody, e uczucia strachu,

mioci, nienawici, pogardy oraz im podobne powstaj

bezporednio w jego umyle, gdy postrzega pewne sowa

i gdy midzy nimi nie pojawiaj si adne idee. Poczt-

kowo sowa mogy istotnie wywoywa idee zdolne wytwo-

rzy te wzruszenia, lecz, jeli si nie myl, mona stwier-

dzi, e gdy ju jzyk zosta przyswojony, to syszeniu

dwików lub widokowi znaków pisarskich towarzysz

czstokro bezporednio uczucia, które z pocztku, po to,

by mogy sd wytworzy, wymagay interwencji idei, t6ra?
cakowicie pomijanych. Czy nie moe nas na przykad

mile poruszy obietnica czego dobrego, chocia nie mamy
idei tego, czym by to by miao? [...] Wydaje si, e nawet

(jmiona wasne wypowiada si nie zawsze po to, by nasu-

way nam idee tych indywidualnych przedmiotów, które

anaj by przez nie oznaczone. Gdy na przykad nlozof

scholastyczny owiadcza mi: „Arystoteles to powiedzia ,

to jak myl, chce przez to jedynie usposobi mnie do

przyjcia przytoczonego zdania z ulegoci i poddaniem,

zgodnie z tym, co zwyczaj wiza z tym nazwiskiem (rmfc-

tat, W. 20).

Nie zawsze wic, jak wida, jzyk jednoznacznie

odsya do okrelonego stanu rzeczy, a jego niejednozna-

czno bywa te ródem licznych bdów, z których

najpowaniejszy wyraa sd w przekonaniu, i istnieje

co takiego jak pojcie abstrakcyjne, takie jak „trójkt

w ogóle".

Ten bd jzykowy prowadzi te do przypisania re-

alnego istnienia odpowiednikom takich poj, jak: ma-

teria, substancja, przyczyna, absolutny czas, absolutna

przestrze itp. Rzecz rzetelnego badacza jest stopnio-

we eliminowanie bdów i posugiwanie si takimi ter-
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minami, których znaczenia zostan zdefiniowane. Ro-
zwój nauki musi wiza si z ucileniem jzyka.

Naleaaby wic sobie yczy, aby kady dooy tyle
starania, ile moe, aby osign jasne spojrzenie na idee,
które ma rozwaa, zrywajc z nich cay ten przyodzie-
wek i ciar sów, który si przyczynia tak bardzo do te-
go, e zostaje zalepiony sd i e rozprasza si uwaga. Da-
remnie sigamy spojrzeniem w niebiosa i zerkamy do wn-
;trza ziemi, daremnie radzimy si pism uczonych i tropimy

\ zatarte lady staroytnoci, trzeba nam tylko odrzuci za-
son sów, by oglda najpikniejsze drzewo, poznania,
którego owoc jest wyborny i znajduje si w zasigu na-
szej rki {Traktat, W. 24).

Jak wida, Berkeley, dostrzegajc w dotychczaso-
wej wiedzy ludzkiej wiele bdów i nieporozumie, I
nie traci jednak nadziei, i po ustaleniu prawidowych |.

metod badawczych i po rozwanym formuowaniu
|

wniosków umys ludzki bdzie móg uzyska prawido- f

wy obraz wiata. I jeeli nawet póniej nie by ju tak
mocno przekonany o tym, i wszystkie tajemnice bytu
mog zosta przez czowieka rozwizane, to jednak po-
czucie ograniczenia moliwoci poznawczych nigdy nie
prowadzio go do postawy sceptycznej. Uznawa j
zawsze za nieuzasadnion i moralnie nagann.

Zreszt czowiekowi nie jest wcale potrzebna wie-
dza w peni odzwierciedlajca rzeczywisto, bowiem
wiedza nie powinna stanowi celu samego w sobie.
Podobnie jak czowiek, który czyta ksik, stara si

4skupi nad jej treci, a nie analizuje gramatycznych
\regu rzdzcych jej jzykiem, tak te — poucza Ber- I

keley — czowiek studiujcy ksigi Natury nie po- f
winien dy do tego, by sprowadza kade zjawisko
do praw ogólnych. Cel wiedzy jest inny:

IPowtartnry powzi isElachetoiejsze zamiary, jak te, by
jorzewi i podnie ducha widokiem pikna; adu, ogromu
i rónorodnoci rzeczy przyrodzonych, std za przy po-
mocy waciwych rozumowa pogbi siwe pojcia' o. wik-
szoci i dobroczynnoci Stwórcy; a wrastacie podporzdko-
wa, o ile to od nas zaley, róne dziedziny stworzenia
•celom, do jakich byy przeznaczone, ku chwale boej oraz
utrzymaniu i uprzyjetanieniu ycia naszego i naszych bli-
nich (Traktat, 109).
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Wierny przekonaniu Owiecenia, i ograniczenia
moliwoci rozumu nie umniejszaj jego wadania w
tych dziedzinach, które s mu .dostpne, Berkeley nie
przejawia szacunku dla tak wysoko przez Kartezjusza
cenionej matematyki. Nauka ta, wyrosa z praktycz-
nych potrzeb, obecnie — sdzi autor Traktatu — nie-
susznie roci sobie prawo do stania si narzdziem
bada metafizycznych, a jej zawie amigówki s zwy-k strat czasu, o ile „nie su praktyce i nie podno-
sz yciowej pomylnoci" (Traktat, 119).

5. „Siris"

„O dziegciu"
Chwaa ci zwyky soku nie widncej sosny!
Cho e tani, lecz twoje zalety s boskie.
By ukaza je wszystkie {w caej ich wielkoci)
Duo trzeba i dawnej i nowej mdroci.
W wielkim trudzie szukamy si uzdrawiajcych,
Iskier ycia w balsamach twoich pywajcych,
Które z dou, od ziemi stopniowo nas nios
W powietrze, ogie, eter, ku samym niebiosom.
Zwyke rzeczy lad prawdy witej zawieraj.
Zmysy, imaginacja, trozum przemierzaj
Jej krte drogi i w prawach natury widzimy
W prostych skutkach zaiwiairte mistyczne przyczyny
I wyjaniamy, w mrokach przed nami ukryt,
Zasad ycia, które cay wiat przenika.
Duch tym wiatem porusza, Rozum nim kieruje
A wieczne Jedno piecz nad Wszystkim sprawuje.

W tym moe niezbyt zrcznym, ale te nie przezna-
czonym do druku poemacie wyrazi Berkeley najwa-
niejsze myli zawarte w ostatniej z jego wikszych
prac: w Siris.

Jest to niewtpliwie najosobliwsza ksika Berke-
leya. Peny tytu tej ksiki brzmi: Siris:. acuch re-
fleksji i bada filozoficznych dotyczcych zalet wody
dziegciowej i rónych innych przedmiotów powizanych
ze sob i powstajcych jeden z drugiego. Ksika uka-
zaa si w roku 1744. Tytu Siris, zdrobnienie grec-
kiego sowa „seira", oznacza sznur lub acuch, ale, jak
pisze Berkeley, bya to take staroegipska nazwa Nilu,
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a mdro staroytnego Egiptu, jak to si dalej okae,

bya w ksice tej czym cennym i wanym.
Uycie w tytule sowa oznaczajcego acuch ma

dla tych rozwaa podwójny sens. Z jednej strony do-

tyczy struktury wywodów i ich stylistyki. Jest to, jak

zapowiada podtytu, „acuch refleksji" — luno po-

wizanych ze sob uwag, rozwaa, wtrconych dywa-
gacji. Sam autor przeprasza czytelników, i nie do-

starcza im uczonego i uporzdkowanego traktatu, lecz

tylko gar uwag. Ale jest to jedynie autorska kokie-

teria. Siris odznacza si nie tylko waciwym Berkeleyo-

wi piknym stylem literackim, lecz cay ten pozorny

chaos posiada bardzo przejrzyst i uporzdkowan
struktur, podporzdkowan drugiemu znaczeniu uyte-
go sowa „aeuch" — odnoszcemu si do teorii bytu.

Rzeczy (jak równie zapowiada podtytu) s ze sob po-

wizane, tworzc nieprzerwany acuch czcy byt

najwyszy ze wiatem materialnym, tworzc „Jedno".

Pocztkowa cz ksiki powicona jest wasno-
ciom leczniczym dziegciu i wody dziegciowej. Dalsze

rozwaania prowadz poprzez naukowe uzasadnienie

owych wasnoci leczniczych, poprzez analiz szczegól-

nych cech rolin, z których jest on produkowany, po-

przez wskazanie na zwizek tych rolin z istotnym

skadnikiem wiata materialnego, jakim jest ogie, a
do rozwaa nad pierwotn przyczyn wszystkich rze-

czy, nad „Najwyszym Umysem" — Bogiem. Jak nieco

artobliwie pisze Paul Hazard w cytowanej ju ksice
Myl europejska w XVIII wieku (s. 261):

Wznosi si tutaj na najwysze szczyty, skd z zachwy-

tem kontemplowa pikno • "Wszechwiata-Ducha. Objawia
zalety dziegciu, którego cudowne wasnoci pozna wród
dzikich; leczy on wszelkie schorzenia, zarówno zepsut

krew, jak owrzodzenia trzewi, zarówno suchotniczy kaszel,

jak ró, dolegliwoci eharacze i histeryczne, piasek mo-
czowy i puchlin wodn, gangren i szkorbut, osp, poda-

gr i gorczki, u wszystkich, dzieci i starców, u mczyzn
i kobiet, u marynarzy i ludzi osiadych. Od dziegciu prze-

chodzi do zawartych w nim soli lotnych, od nich do po-

wietrza, od powietrza do eteru, od eteru do Mdroci, któ-

ra nim szafuje, do czystego ognia, niewidzialnego ognia:

nie mona bowiem ani na krok posun si w tumaczeniu
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zjawisk, aby nie uzna obecnoci i bezporedniego dziaa-
nia czynnika niematerialnego, który czy, porusza i uka-
da wszystkie rzeozy zgodnie z reguami i dla celów uzna-
nych za stosowne.

Siris to jedyne dzieo Berkeleya w peni erudycyj-
ne. Jego wczesne teksty zawieraj z rzadka jak alu-

zj do cudzych pogldów, tylko czasem pojawia si czy-

je nazwisko. Dopiero w Siris wida, i mamy do czy-

nienia z filozofem znakomicie obznajomionym nie tylko

z tradycj filozoficzn europejsk i pozaeuropejsk, lecz

take z wszystkimi waniejszymi osigniciami swej
epoki, dotyczcymi nauk przyrodniczych — medycyny,
chemii, botaniki. Erudycja ta ujawniana jest w Siris

nie dla epatowania czytelnika, ale dla ukazania, i po-

gldy goszone przez autora nie s w myli ludzkiej

niczym nowym. Zatem, cho na pierwszy rzut oka mo-
g wydawa si zaskakujce, posiadaj swój czcigodny
i uznawany z dawna rodowód.

Siris, przynajmniej w swej pocztkowej czci, jest

traktatem medycznym. Berkeley wystpuje tu jako ar-
liwy zwolennik, praktyk i teoretyk leczenia specjalnie

przygotowanym preparatem dziegciu. Sdzi, i jest to

lek skuteczny w wielu, jeli nie we wszystkich choro-

bach i sam równie do koca ycia przyjmowa wycz-
nie ten rodek, twierdzc, i zawdzicza mu dobre zdro-

wie. Poszukiwanie jednego leku-panaceum, skutecznego
we wszelkich dolegliwociach nie byo niczym osobli-

wym w jego epoce. Nie byo te nic dziwnego w tym,
i biskup diecezji Coyne zajmuje si osobicie lecze-

niem swoich chorych parafian, a take, i publikuje
traktat dotyczcy rezultatów swej udanej praktyki le-

karskiej. Lekarzy w owych czasach byo przecie nie-

wielu, wiedza medyczna nie staa wysoko, a w ubogiej
i oddalonej od wielkieh orodków diecezji osoba du-
chowna bya jak najbardziej predestynowana do tego,

aby nie pomoc wszelkiego rodzaju. Innym argumen-
tem, który kaza mu uzna wiedz medyczn za co
niezmiernie istotnego dla umysowego rozwoju czo-
wieka, byo przekonanie, i midzy ciaem a dusz za-

chodzi cisy zwizek i jak muzyk nie moe gra na
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instrumencie, który nie jest dobrze nastrojony, tak

czowiek, którego ciao jest chore, 'nie moe w sposób

naleyty"dy do osignicia wiedzy i mdroci.

Z leczniczym dziaaniem wody dziegciowej zetkn
si Berkeley w czasie swego pobytu w Ameryce. Jak
pisze T. E. Jessop we wstpie do Siris, rodek ten zna-

ny by ju do dawno angielskim marynarzom, py-
wajcym na trasach eglugi do Indii Zachodnich. Ro-
bili oni wywar z pocitych na kawaki lin okrtowych
przesyconych dziegciem i stosowali tak otrzymany pyn
jako lek przeciw rónym dolegliwociom, zwaszcza
pucnym. Jednake dopiero ksika Berkeleya uczynia
ten lek popularnym i znanym w caej Anglii. Picie wo-
dy dziegciowej stao si odtd modne w rónych kr-
gach spoecznych — od dworów ksicych po ubo-

g ludno, jako e jedn z niewtpliwych zalet tego

rodka bya jego tanio i atwo produkcji. Apteki
robiy znakomite interesy, a nieliczne gosy krytyczne
nie osabiay zainteresowania ani dla leku, ani dla

ksiki, która ukazywaa jego zalety.

Ale saw i poczytno zyskao dzieo Berkeleya nie

dla swojej bardzo ju dzi nieaktualnej, czsto nieco

zabawnej erudycji medycznej. Siris to przede wszyst-
kim traktat filozoficzny, fascynujcy, wspóczesnych i

póniejszych czytelników zarówno frapujc zawarto-
ci metafizyczn, jak i piknem styju literackiego, któ-

rego pena prostoty i elegancji metaforyka do dzi cie-

szy czytelnika. Czytywali Siris filozofowie i literaci —
zachowa si np. egzemplarz stanowicy kiedy was-
no wielkiego poety angielskiego, Williama BIake'a,

z jego uwagami na marginesach.

Niewtpliwie, uzasadnienie naukowe przedstawio-
nych propozycji terapeutycznych nie jest mocn stron
tej ksiki, nie jest to jednak wina jej autora. Jego
wiedza stanowi do dokadne odzwierciedlenie panu-
jcych w owym czasie najbardziej postpowych pogl-
dów. Berkeley sumiennie studiowa dziea wybitnych
botaników i chemików, a take alchemików, gdy w
tym czasie trudno byoby jeszcze przeprowadzi wy-
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ran lini oddzielajc chemi od alchemii, z której

przecie chemi w jaki sposób si wywodzi.
Wród nazwisk uczonych tworzcych podwaliny

wspóczesnej chemii trzeba wspomnie przede wszyst-

kim o Hermannie Boerhaave, którego Elementa

chemiae Berkeley wielokrotnie, cytowa. Boerhaave,

botanik, chemik i lekarz sta si dla Berkeleya jednym
z autorytetów, do jakich odwoywa si przy wyrao-
nym w Siris przekonaniu, i zasadniczym skadnikiem
materialnego wiata jest ogie. Prawdopodobnie od nie-

go te przej Berkeley szacunek dla wielkiego lekarza

Hipokratesa, równie przywizujcego wag do ognia

jako istoty rzeczywistoci: „Hipokrates, w swym trak-

tacie De diaeta mówi o potnym, ale niewidzialnym

ogniu, który bezgonie rzdzi wszelkimi rzeczami" —
notuje Berkeley (Siris, 174).

Z innych wielkich lekarzy, na których Berkeley si
powouje, trzeba wymieni przede wszystkim Paracel-

susa. Do jego pism Berkeley odsya przede wszystkim,

rozwaajc lecznicze waciwoci preparatów uzyski-

wanych z drzew szpilkowych (a tak wanie otrzymy-

wano wod dziegciow), ale jeszcze waniejsze jest

podobiestwo, jakie widzi midzy swoimi pogldami a

zawart w pismach Paracelsusa teori ognia-wiata.
Philippus Aureolus Theophrastus Bomabastus von

Hohenheim znany jako Paracelsus y i dziaa w pierw-

szej poowie XVI wieku (1490—1541). Z wyksztace-
nia i zawodu lekarz, cae swoje ycie powici lecze-

niu, pojmowanemu przez niego jako misja, któr le-

karz winien spenia bez ogldania si na zyski.

Stefan Swieawski w ksice Midzy redniowieczem
a czasami nowymi (Warszawa 1983, s. 281) tak o nim
pisze:

W przekonaniu Paracelsa granica przebiegajca midzy
naukami przyrodniczymi, filozofi przyrody i magi jest

równie nieuchwytna, jak midzy religi i okultyzmem. Su-
biektywnie by on zapewne przekonany, e wykorzystujc
magi i róne odmiany wiedzy tajemnej nie tylko nie wy-
kracza poza ramy chrzecijaskiej prawomylnoci, lecz

wzbogaca ca sfer religijnoci, korzystajc z rónych
okultystycznych tradycji i tekstów, których heteródoksyj-
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no nie zostaa jeszcze wówczas dostatecznie ujawniona
[...] Mewtipliwie nie byy mu obce koncepcje kabalistycz-
ne, na co wskazuje wystpujca w Paragranum zaczerp-
nita z kabay triada: powietrze — ogie -- materia, tak-e myl [...] o tym, e czowiek jest zdolny do tego, bywpywa na ciaa niebieskie. Ten ostatind, wywodzcy si
z Zoharu motyw ma swoje ostateczne uzasadnienie w kon-
cepcji panteisitycanc-antropozioficznej, zgodnie z któr za-
chodzi gboka tosamo midzy mikro- i makrokosmo-
sem, midzy czowiekiem i wszechwiatem, a wreszcie mi-
dzy czowiekiem, wiatem i Bogiem.

Tego rodzaju przekonania byy bliskie autorowi Si-
ris. Teza, i istnieje cisy zwizek midzy czowie-
kiem-mikrokosmosem a wszechwiatem, waciwa m.in.
dla wszelkiego rodzaju alchemii, pozwolia take na
uzasadnienie twierdzenia, e substancje chemiczne wpro-
wadzone do ludzkiego ciaa mog wpywa na zdrowie
czowieka.

Oczywicie nie naley zapomina, e myl Paracel-
susa jest to jeszcze alchemia i magia, istotn te ro-
l w jego pogldach odgrywaa astrologia, wyraajca
si midzy innymi w przekonaniu, i zarówno choroby,
jak i skuteczno leków zale od ukadów gwiezd-
nych — znajomo astrologii musi wic skada si na
podstawowe wyksztacenie lekarza. Te elementy my-
lenia s autorowi Siris obce. Podobnie jak to czyni
w stosunku do innych filozofów i uczonych, na których
si powoywa, z caoksztatu pogldów Paracelsusa wy-
biera tylko te elementy, które stanowiy uzupenienie
lub uzasadnienie jego wasnych przemyle.
W dziedzinie nauk przyrodniczych istotna dla Ber-

keleya okazuje si botanika, zwizana zarówno z me-
dycyn i chemi, jak i — ogólniej — z Berkeleyowskim
obrazem wszechwiata. Korzysta przy tym ze róde
staroytnych — przede wszystkim z Pliniusza Starszego,
z uwag Paracelsusa i z osigni najnowszych. Fascy-
nuj go rozwijajce si badania mikroskopowe ukazu-
jce zoono budowy tkanki rolinnej, a take po-
dobiestwo midzy budow rolin i zwierzt, co po-
twierdza jego przekonanie o jednorodnoci wszechwia-
ta.

Kilkakrotnie powtarzao si ju tu stwierdzenie, i
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Berkeley odwoywa si do tych uczonych i filozofów,

którzy wyraali przekonanie, e istot wiata jest ogie.

Zanim nieco obszerniej omówi t spraw, trzeba jed-

nak j objani ju teraz, bo wanie tu znajduje si

pocztek, pierwsze ogniwo „acucha" Berkeleyowskich

wywodów.
Pamitamy, e w dotychczasowych swych wywo-

dach Berkeley zaprzecza istnieniu materii. W Siris na-

tomiast pojcie to nie tylko wystpuje czsto, lecz uzys-

kuje take swoj podbudow teoretyczn. Berkeley

-

-przyrodnik, Berkeley-lekarz, badajc waciwoci leku,

zastanawiajc si nad tym, jak i dziki czemu jedna

substancja moe oddziaywa na drug, posuguje si

tym, tak poprzednio krytykowanym, pojciem i nie

widzi potrzeby podawania uzasadnienia takiej zmiany

pogldów.
Jak wic pogodzi ze sob te dwie na pozór sprzecz-

ne tezy: poprzedni tez — o nieistnieniu wia-
ta materialnego i obecn — o realnym,
materialnym powizaniu ze sob wszystkich rze-

czy. Komentatorzy pism Berkeleya prowadz analizy

dotyczce tej kwestii w rónych kierunkach — od

stwierdzenia, i jest to po prostu radykalna zmiana

pogldów, do propozycji, aby wypowiedzi z Siris od-

czytywa niejako metaforycznie, przyjmujc, e Ber-

keley, kierujc swe zainteresowania w stron swoicie

rozumianej filozofii przyrody, posuguje si jzykiem

i zespoem poj waciwych tej dziedzinie. Wydaje si
jednak, e trzeba spróbowa przyjrze si na pozór

sprzecznym wypowiedziom Berkeleya jeszcze raz, przy-

woujc ukazan ju wczeniej myl, i wiat postrze-

gamy zmysowo jest jzykiem, jakim Bóg przemawia

do czowieka.
wiat jako zestaw znaków jzyka ma charakter zja-

wiskowy, ale zarazem w jaki sposób przysuguje mu
realne istnienie. Mona by moe odwoa si do sfor-

muowania i porównania dokonanego przez filozofa,

którego pogldy odmienne cd Berkeleyowskich miay
jednak, podobnie, na celu przezwycienie Kartezja-

skiego dualizmu — do Gottfrieda Leibniza. Otó Leib-

3 - Naw 407 33

niz, równie odrzucajcy tez materialistyczn, stwier-
dza, e rzeczy, to zjawiska, ale zjawiska „dobrze ugrun-
towane" — phaenomena bene fundata, istniej tak, jak
np. tcza.

:

Ich „ugruntowaniem", wedug koncepcji Berkeleya,
byby ogld Boy, i tylko on, bo w umyle Boga istnieje

,
nieskoczona rónorodno idei, takich jednak, których
nie ujawnia on czowiekowi, a wic nie nadaje im by-
tu rzeczy. Ukadajc rzeczy w pewne stae wspówyst-
powanie, tworzc „gramatyk" owego jzyka, Bóg po-
zwala czowiekowi na odczytywanie staych nastpstw
w postaci praw przyrody, cho oczywicie ta stao
zaley tylko od Jego woli i w kadej chwili mógby
j zmieni. Czowiek moe jednak uzna w swoich po-
szukiwaniach badawczych wiat za co, czym rzdz
stae prawa, a take — zupenie susznie — ,za co ist-

niejcego niezalenie od jego indywidualnego postrze-
gania.

W tym sensie mona, zachowujc dotychczasow
tradycj jzykow, mówi o istnieniu materialnych
przedmiotów, pamitajc wszake, i to tylko sposób
mówienia. Mona wówczas w uzasadniony sposób bada
hierarchi tych przedmiotów-zjawisk: od idei w umyle
Boym poprzez ogie jako czynnik poredniczcy, po-
wietrze, a do najniszego rodzaju materii. Mona rów-
nie traktowa czowieka jako istot posiadajc zarów-
no umys jak i ciao, znowu pamitajc przy tym, i
istnienie ciaa ludzkiego ma taki sam charakter, jak
istnienie przedmiotów, to znaczy zjawiskowy.

Podobnie, posugujc si pojciem przyczyny naley
mie na wzgldzie umowno tego pojcia, zjawiska
bowiem powizane s ze sob wycznie poprzez inter-
wencj Boga. Najwyszy Umys jest zreszt nie tylko
przyczyn ruchu materii nieoywionej, lecz take tylko
w odwoaniu do niego wyjani mona bezwiedn pra-c ludzkiego organizmu, np. bicie serca. Czowiek sam
nie jest autorem tych niewiadomych ruchów, jak nie
jest nim dobry muzyk, którego palce automatycznie,
lecz sprawnie graj na instrumencie:
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[...] to co jest dokonywane wedug regu, musi by po-
przedzane przez co, co rozumie te reguy, jeli nie przez
samego muzyka, to przez jaki inny czynny rozum, moe
ten sam, który kieruje pszczo i pajkiem i porusza czon-
ki ludzi chodzcych .we nie (Siris, 257).

Pamitajc o tych wszystkich zastrzeeniach, moe-
my teraz powróci do zawartej w Siris myli, e fi-

lozof badajcy rzeczywisto ma do czynienia z sub-
stancj duchow i materialn, wiatem boskim i —
jak si chtnie wyraa Berkeley — „wiatem podksi-
ycowym".

Nauki przyrodnicze, zwaszcza chemia, wskazuj na
rónorodno postaci materii, przy czym — jak si wy-
daje — niektórym z nich przypada istotna rola. Zwasz-
cza w alchemii starano si odnale podstawowe skad-
niki wszelkiej materii. Dla Paracelsusa byy nimi rt,
siarka i sól, a ostatecznie pierwotnym tworzywem
wszystkiego by tajemniczy element zwany przez niego

. „iliaster".

Alchemia to proceder pozwalajcy nam, dziki niepo-
równanej mocy ognia, dotrze w kadej rzeczy do osta-
tecznego jej tworzywa, zespalajcego jedno z wieloci;
Wulkan i Archaeus s tymi czynnikami, które tworzywo to
obrabiaj i przystosowuj do rónorodnoci rzeczy we
wszechwiecie (S. Swieawski, tame, s. 284).

Dla Berkeleya tym najwaniejszym elementem jest

wanie ogie utosamiany take ze wiatem lub „go-
rcem". Nie jest to bowiem zwyky ogie, pomie, ja-

ki obserwujemy patrzc na spalajce si ciao, jest to

ogie niewidzialny, wszystko przenikajcy i znajduj-
cy si wszdzie, od diamentu poprzez powietrze do
ludzkiego ciaa i tkanki rolinnej. On to powoduje, i
wszystkie przedmioty materialne stanowi jedno, on
te stanowi ródo ruchu i ycia, jest odpowiednikiem
„duszy rolinnej" i „duszy zwierzcej" (duszy ludzkiej
nie, bo ta jest czym niematerialnym).

Ogie jest ródem ruchu wszelkich rzeczy, gdy
materia sama przez si jest bierna — w tym punkcie
Berkeley nigdy nie zmieni swego stanowiska. Take
zreszt sam ogie nie posiada zdolnoci ruchu, jest on
poruszany bezporednio przez umys boski, jest wic
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niejako przekanikiem ruchu. Jako najdoskonalszy ro- w powietrzu znajduje si jaki element niezbdny dla

dzaj materii stanowi cznik midzy Bogiem a przed- ycia czowieka, ten wanie element Berkeley nazy-

miotami wiata przyrody. Czsto zreszt Berkeley mó- waj ogniem, ub — idc za wspóczesnym sobie nazew-

wi o jeszcze jednym elemencie poredniczcym, na któ- nictwem — eterem.

ry dziaa ogie.. Jest to powietrze, jakby nastpny w hie- Hipoteza eteru przyjmowana przez tak wybitnych

rarchii doskonaoci elemetnt materii. filozofów jak Kartezjusz oraz fizyków, jak Robert

Berkeley wielokrotnie podkrela, e ogie, cho Boyle czy Izaak Newton, miaa zreszt suy do wyja-

niewidzialny, jest jednak materialny i skada si z nie- niania rónych zjawisk, wymagajcych uznania istnie-

zmiernie drobnych czstek. (W tej sprawie Berkeley po- n ja jakiego orodka lub elementu poredniczcego,

lemizowa m.im. z filozofem woskim Marsiglio Ficino, 0 samej naturze ognia Berkeley wypowiada si

który sdzi, i ogie jest niematerialny). Jak wszystkie wielokrotnie i obszernie, przede wszystkim podkrela-

istniejce twory, ogie jest stwarzany przez Boga, lecz jc wspomniany ju fakt, i ogie jest przyczyn ru-

w wiecie przyrody jego najpotniejszym ródem jest ^ { ^0 zarówno ruchu cia nieoywionych, jak i y-
soce, wanie z tej racji uznawane, jak sdzi Berkeley, wych organizmów, cho nie przyczyn pierwsz, t
w wielu religiach za boga. wiato pynce od soca bowiem jest zawsze „Najwyszy Umys",
eromadzi sie min. w rolinach, przy czym niektóre z

t ..... . . , „ , . .gromaazi si
h™*™ rawieraiace vwice Ten eter tez czysty niewidzialny ogie, najbardziej

rolin, przede wszystkim drzewa zawierajce zywiu,
subtelny i elastyczny sporód wszystkich cia, przenika, jak

gromadz go wicej. Woda dziegciowa, produkowana ^ wydaje;, cay wszechwiat i irozpffieBfczenia sa w nim.

z tych gatunków drzew, wanie temu zawdzicza swe q y.e powietrze jest be^orednim czynnikiem aktywnym

uzdrawiaiace waciwoci — dostarcza choremu orga- czy te instrumentem rzeczy naturalnych o tyle ten czysty,
uznidwid^w: w

' „ro 4 TmaOTTYnnwanei niewidzialny ogie jest pierwsz naturaln przyczyn ru-
mzmowi zwikszon dawk owej zmagazynowanej ^ ^ fe £r6dtenij z M6reg0 po^trze czerpie sw moc.

energii sonecznej. Jest ona zreszt zawarta w kadym p^^y czyijjndik dziaajcy, jest wszdzie obecny, za-

poywianiu i wanie dlatego jedzenie stanowi dla czo- wsiae gotów wkroczy do dziaania, jeli go nie poskromi

wi^lra frodn 7vcia* 1 ^ 0Panu i e najwysza Mdro. Bdc zawsze czynny i

^ -y w nieustannym ruchu, pobudza do dziaania i oywia ca
Ten ziemski glob jest jak si wydaje, tylko matryc widzialn materi, równie dobrze1 moe tworzy, jak nisz-

eotowa przyj od soca ' wiato i ycie (Siris, 43). czy [...] Jest tak zwinny w ruchach, tak subtelny i wse-

Nieusiaone dziaanie, soca na elementy powietrza, dotoylski z natury, tak rozlege jest jego oddziaywanie, iz

ziemi i wody i na wszelki rodzaj oia stanowicych, mie- wydaje si, e jest on niczym innym, jak dusz wegeta-

szanin zwierzt, rolin i mineraów, jest ródem wszyst- tywn ub oywiajcym wiat duchem (Siris, 154).

kich procesów chemicznych (tame, 43). \ Q^ najsubtelniejszym rodzajem

Powietrze stanowi bezporedni przekanik tego y- materii, a — uywajc tego terminu wymiennie z

oiodajnego wiata. Ono sarn jednak nie posiada y- okreleniem „wiato" — Berkeley zastrzega si, i na-

ciodajnych waciwoci, ródem ich dla ycia ziemskie-
ieZy odróni zwyky, dostpny postrzeeniu zmyso-

go jest wycznie soce. wemu pomie od niewidzialnego ognia, przenikajcego

Trzeba pamita, i rozwaania Berkeleya-chemika, wszelkie przedmioty, posiadajcego zdolno czenia
dotyczce natury powietrza oraz owego tajemniczego sj z kadym rodzajem materii, a zarazem stanowicego

ognia, pochodz z okresu poprzedzajcego tak wane zasad yciow wszelkich yjcych istot nie-czowie-

dla wspóczesnej chemii wydarzenie, jakim byy od- czych, ich „dusz".

krycia Antoine Laurenta Lavoisiera i Josepha Pristleya <p0 utosamienie wiata-ciepa z „si yciow" ma
dotyczce tlenu. Wiedziano ju wówczas natomiast* i swoj dug tradycj filozoficzn, do której Berkeley
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*

chtnie si odwoywa, wymieniajc m.in. staroytn eter, przenikajcy wszystkie cielesne byty, który jest nie-
uiwue sit; uuwuijncu,

i

w
/
u"UJ J

x . , i V, ustannie poruszany i kierowany przez umys i ze fazyczne
szko stoików, gdzie ogie odgrywa istotn rol. Po- przyczyny s tylko instrumentalne lub raczej, e s to tyl-

gldy stoików Berkeley zna przede wszystkim z po- fc0 znaki i wskazówki
Chodzcego z III wieku dziea Diogenesa Laertiosa, któ- Ci staroytni filozofowie [...] uznawali, e wszystko jest

_. +„,_ n+n ™<=a- cstniow iiwa7aiji p natura iest twór- oywione i znajduje si w wiecznym ruchu, przyjmowali
ry tak oto pisa, „btoicy uwaaj, ze natura jest twor

.

ni d jedno .

jej brak) Q czsteczkach sdzi_
czym ogniem, systematycznie zmierzajcym do tworze-

n> iz jedne gi przyciga j) a i^ odpychaj i e to przy-

nia, powiewem ognistym i twórczym". (ywoty i po- ciganie i odpychanie tak rónorodne, regularne i celowe

aldy synnych filozofów, polski przekad: Warszawa, moe by wyjanione tylko przez przyjcie istnienia ro-

1QR9 A Ar.w zumu, który rzdzi i steruje wszelkimi pojedynczymi ru-
±ycu, s. <±*v).

chami dla zachowania i poytku caoci (Siris, 166, 167).
Stoicy twierdzili tez, ze ogie przenikajcy cay

wiat jest zarazem jego dusz. Podobne pogldy go- Z pism platoskich wymienia Berkeley najczciej

si rzymski filozof Marcus TuJflus Cicero (106—43 p.n.e.), Tirnajosa. Ten póny dialog, napisany ju w ostatnich

- równie przez Berkeleya cytowany. W przekonaniu Ci- latach ycia Platona, za przedmiot rozwaa ma filo-

cerona nie ulega wtpliwoci, e ródem i zasad ycia zoii przyrody, któr Platon w zasadzie si nie zajmo-

ludzkiego, zwierzcego i rolinnego jest: wa. Nawizywa w tym dialogu do pogldów rozmai-

tych staroytnych filozofów, w tym take do pitagorej-

[...] ciepo, przez które wszystkie znane nam istoty czyków. Jak wiadomo, wedug Platona wiat zosta zbu-
ufazymuj si przy yciu i silach. Jeslk wic ludzie i zwie-

dowanv Drzez Twórc Demiurga na wzór odwiecznych
rzta trwaj, jak równie poruszaj si i czuj dziki swo- aowany przez iworc, jjemiurga, na wzor oawiecznycn

jej ciepocie, to niedorzecznoci, byoby twierdzi, e ta- idei, z odwiecznie istniejcego tworzywa,

kiego czucia pozbawiony jest wiat, przeniknity nieska-
najbardzi,e,j upodobni wiat do naj-

lanym, wolnym i czystym ogniem; zwaszcza ze ten cha-
pikniejszego z przedmiotów myli i ze wszech miar naj-

rakterystyczny dla wiata ogaen porusza si bez
.

pochodz-
doskonalszego, wic zrobi go jedn istot yw, widzial-

cych skdind popdów i bez zewntrznych bodców, lecz
kt6ra zabiera w sobie wszystkie istoty ywe [...] Ten

sam przez si i z wasnej woli Bo czyz nroze byc ws isU-
&vJat mugi fe & material j wMzialny i dotykalny. A bez

mejszego od wiata izby pobudzao i P«™o <*
i

któ- ^ mQe widzialne [...] Dla-
ry go zachowuje? (O naturze bogów [w:] Pisma filozoficz- ^ na pQC2tku ^'zrobi ^ ^azectówiate z ognia
ne, t. I, Warszawa, 1960, s. 91). j ziemi j on0 si z teg0 skada (Timajos, przek. W. Wit-

W pismach staroytnych filozofów Berkeley widzia wieki. Warszawa 1960, s. 40).

pierwowzór swojej koncepcji, przedstawione przez nie- Platoskiej teorii ognia jako elementu porednicz-

go streszczenie stanowi równoczenie wykad wasnych cego w samym procesie postrzegania Berkeley nie cy-

pogldów: towa, ale przytacza pogldy autora Tirnajosa na po-

wstawanie wanie z ognia wiata materialnego.
Piagorejczycy i ponicy mieli, ^^^j^e^n Zainteresowanie Berkeleya dla filozofii Platona nie

systemu wiata. Przyjmowali zasady mechaniczne, ale po- *
,

budzane przez dusz lub umys: rozróniali w ciaach ja- byo niczym osobliwym w filozofii angielskiej tej epo-

koci pierwetoe i wtórne, przy czym te pierwsze uznawali ki. W Anglii bowiem (zwaszcza w uniwersyteckim
za przyczyny fizyczne, a przyczyny fizyczne rozumieli w orodku Cambridge) intensywnie zajmowano si po-
sposób waciwy: wiedzieli e istnieje umys ^sko^wny

gidami autora Uczty, a take (moe przede wszyst-w swej mocy, nierozcigy, niewidzialny, niemiertelny, . fV* . , , . ,
y '

. . .
x

, \ ,
3

który kieruje wszystkimi rzeczami, jednoczy je i zawiera kim) pogldami Plotyna i jego kontynuatorów,

je w sobie: wiedzieli, e nie .ma nic taMego, jak realnie Wpywy filozofii Plotyna na myl chrzecijask
istniejca absolutna przestrze: e umys, dusza lub duch datuj si od jej najwczeniejszych pocztków i trway

Tf\^^£Vl fiSS?te
E

%fiK "bTiny P"ez cae redniowiecze, aby poprzez systemy filozofii
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Renesansu i wiek siedemnasty dotrze do nowoyt-

noci.

Pogldy Plotyna (203—270 r. n.e.) stanowiy przej-

cie od staroytnoci do redniowiecza. Pozostajc pod

wpywem filozofii Platona, stworzy wasny oryginal-

ny system, o którym Wadysaw Tatarkiewicz powie-

dzia w Historii filozofii, e by tworem nie badania

naukowego w cilejszym sowa znaczeniu, lecz fantazji

intelektualnej. Rzeczywisto, która w wizji Plotyna

jest „czyst jedni", w nieustannych przemianach wy-

twarza, wyrzuca z siebie nisze od niej postacie bytu,

s to duch, dusza i materia. Przy tym przemiany bytu

nie maj charakteru rozwoju,' dokonuj si nieustannie.

W kolejnych emanacjach absolut— byt najdoskonalszy—
tworzy formy mniej doskonae, pynce z niego jak

wiato ze soca. wiat wic jest jednoci, wszystko

w nim pozostaje w cisym zwizku i dziaanie na je-

den element wszechwiata znajduje swój wyraz w in-

nych elementach.

Platonicy z Cambridge, przede wszystkim Ralph

Cudworth (1617—1688), o którym Berkeley wyraa
si zawsze z najwyszym szacunkiem, przejli nie tylko

tez Plotyna o zasadniczej jednoci caego wiata i o

tym, e caa rzeczywisto ma natur duchow, lecz

take przewiadczenie o dynamicznym i emanacyjnym
charakterze tej rzeczywistoci. Nadajc filozofii Ploty-

na charakter chrzecijaski, platonicy z Cambridge sta-

rali si przezwyciy tak charakterystyczny dla myli
chrzecijaskiej dualizm ducha i materii poprzez uzna-

nie, e stanowicy centrum i ródo wszystkiego, co

istnieje, element boski przenika ca rzeczywisto, sta-

nowic Jedno. Take i tu wystpuje pojawiajca si

w pismach Plotyna metafora solarna: jak promienie

soneczne, tak element duchowy, odrywajc si od swe-

go Centrum, nieustannie przenika wszystkie mniej do-

skonae byty — pisa jeden z platoników 'z Cambridge,

Henry More.
Berkeley z aprobat przytacza ich pogldy, a przede

wszystkim „uczonego Cudwortha", zwaszcza jego

stwierdzenie, e rzeczywisto dana czowiekowi w po-
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strzeeniu zmysowym, to jzyk, jakim Bóg przemawia
do czowieka. Z platonikami z Cambridge czy go te
taka interpretacja filozofii Plotyna, któr mona by
okreli jako racjonalistyczn. Plotyn i jego nastpcy
za zasadnicze ródo poznania rzeczywistoci uznawali

poznanie mistyczne. Natomiast interpretatorzy angielscy

kad nacisk na fakt, e to poznanie rozumowe do-

starcza informacji o wiecie czowiekowi, który do-

statecznie biegle i uwanie potrafi go bada, cho, oczy-

wicie, pewne aspekty tej rzeczywistoci pozostaj dla

niego na zawsze -ukryte. To stanowisko podziela Ber-

keley.

Innym wanym dla Berkeleya ródem interpretacji

platonizmu bya filozofia XV wieku, a przede wszyst-

kim pisma Marsiglio Picino.

Marsiglio Ficino (1433—1499) by czowiekiem, o któ-

rym niewtpliwie mona powiedzie, i przyswoi no-

woytnej Europie myl platosk. Nie tylko jego wasne
prace to komentarze i oryginalne rozwinicia myli
platoskiej, ale, co waniejsze, w cigu dwudziestu kil-

ku lat przeoy z jzyka greckiego na powszechnie

wówczas znany jzyk aciski najwaniejsze pisma

Platona, a take Enneady Plotyna i prace jego kon-

tynuatorów.

wiat jest dla Ficina jednoci, której centrum sta-

nowi Bóg, przenikajcy wszystko, co jest dzieem jego

tworzenia, a do najniszego szczebla bytu — do ma-
terii. Rzeczy tworz ze sob najcilej zczon cao
i midzy kad z nich zachodz powizania.

U Ficina spotykamy tak charakterystyczn dla Plo-

tyna, a tak wan w pogldach pónego Berkeleya me-
tafizyk wiata. Caa rzeczywisto jest w swej na-

turze wiatem, którego penia przejawia si w Bogu,

a najniszy stopie w materii. Samo wiato jako skad-
nik rzeczywistoci jest czym niematerialnym. Berke-

ley, podzielajcy w zasadzie pogldy Ficina, w tym
punkcie z nim si nie zgadza.

czyo go natomiast z Ficinem zainteresowanie dla

dzie, których Ficino by tumaczem, a których auto-

rem by, jak sdzono, Hermes Trismegistos. Poniewa
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jest to posta wielce osobliwa, warto powici jej kilka

sów.
Dzieo Hermesa, nazywane Corpus Hermeticum zo-

stao przyswojone myli nowoytnej Europy w XV wie-

ku, a wic w epoce bliskiej pogldom autora Siris. Fi-

cino przetumaczy je z jzyka greckiego na acin w
latach 1469—1471. Same jednak pisma maj rodowód
o wiele starszy. Ich domniemany autor, Hermes Tris-

megistos — „Hermes po trzykro wielki" — nigdy nie

istnia. Imi to byo greck nazw egipskiego boga
Totha, patrona min. pisma i wszelkich nauk zwiza-
nych z pismem, a take medycyny, astronomii i magii.

Identyfikacja egipskiego boga Totha z greckim Her-
mesem datuje si z czasów sprzed Herodota.

Pisma przypisywane Hermesowi Trismegistosowi,

których rónorodni anonimowi autorzy wywodzili si
przewanie z gnostyków, tworz dwie grupy: herme-
tyzm „popularny", który zajmowa si astrologi i na-

ukami okultystycznymi oraz hermetyzm „uczony", któ-

ry zajmowa si teologi i filozofi. Ten ostatni wywar
nie dajcy si przeceni wpyw przede wszystkim na

myl filozoficzn Europy XV wieku (wczeniej oddzia-

ywa take na filozofi arabsk). W okresie hellenis-

tycznym do pism hermetycznych zaliczano przede

wszystkim prace astrologiczne, póniej dodano do nich

traktaty z medycyny, alchemii i magii. W astrologii

hermetyzm przyjmowa, e kosmos stanowi jedno i

wszystkie jego czci s od siebie wspózalene, co, jak

ju wspomniano, stanowio podstaw zarówno dla al-

chemii, jak i magii. Pisma hermetyczne stay si istot-

nym elementem rozwijajcej si medycyny, wskazujc
na to, i pewne elementy wiata materialnego mog na
zasadzie wzajemnego zwizku wszechrzeczy oddziay-

wa na ludzki organizm — uzasadnienia stosowane w
zioolecznictwie i przy posugiwaniu si takimi sub-

stancjami, jak siarka i rt czy te Berkeleyowska wo-
da dziegciowa.

Traktaty teologiczne stanowi zasadnicz cz prze-

tumaczonego przez Marsiglio Ficino Corpus Hermeti-
cum, z najbardziej znanym, noszcym tytu Aselepios
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wcznie. Pochodz one najprawdopodobniej z trzech

pierwszych stuleci n.e. Nie stanowi jakiej okrelonej,

nowej doktryny, czy je charakter mistyczny i przeko-

nanie o tym, i prawdziwa wiedza jest czym, co po-

winno by przed ogóem ukryte, dostpne tylko mdr-
com. (Tego rodzaju przekonanie jeszcze dobitniej byo
podkrelane przez koncepcje gnostyczne). Wiedza, ja-

k ujawnia Hermes, zwaszcza dotyczca samej na-

tury tego, co ostateczne, Boga-Swiata bya — sdzo-
no — tajemnic, przekazywan przez kolejnych mdr-
ców nastpcom. Jej róda, jak pisz m.in. Berkeley, za-

warte byy w mdroci staroytnego Egiptu i docieray

do Europy przez legendarnego Orfeusza lub te przez

Pitagorasa a dalej przez jego uczniów.

Sam Berkeley, powoujc si wielokrotnie na pisma

hermetyczne, nie ujawnia bezporednio swego stosunku

do zawartych w nich pogldów. Poszukiwa w nich

przede wszystkim uzasadnienia dla swojej metafizyki

wiata. Pewne jego uwagi wiadcz o tym, i byo mu
ju wiadome, e s to teksty rozmaitych autorów, s-
dzi jednak, e inspirowane byy przez „starodawn
mdro" Egiptu.

Nie wtpic w dostpno dla poznania ludzkiego

zarówno problemów zwizanych ze wiatem material-

nym, jak i spraw dotyczcych Boga, Berkeley nie po-

dziela przekonania o istnieniu wiedzy dostpnej jedy-

nie wybranym ludziom, a w kadym razie nigdy o
tym wprost nie pisa. Hermetyzm by mu jednak blis-

ki nie tylko ze wzgldu na tez o dominujcej roli

wiata. Jest tu jeszcze istotniejsza sprawa, czca po-

staw Berkeleya ze zwolennikami Corpus Hermeticum,

a take, znowu, z XV wiekiem.

Jest to przekonanie, e wiedza dotyczca Boga, za-

warta w chrzecijaskim Objawieniu, jest kontynuacj
pradawnej mdroci ludzkiej, znacznie wczeniej ju
ukazujcej to, co zostao wyraone w pismach Starego

i Nowego Testamentu. W swoim znakomitym dziele

Dzieje filozofii europejskiej XV wieku (Warszawa 1979)

Swieawski omawia obszernie to zjawisko zwane ju
wówczas „odwieczn teologi" (prisca theologia).
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[...] wspóczeni historycy ycia umysowego i religij-

nego uywaj" dzi tego terminu dla oznaczenia pogldu,
zgodnie z którym w wielkich religiach ludzkoci i w fi-

lozofiach staroytnych narastaa stopniowo jedna, wspólna
wszystkim ludom i religiom, cho wielorako si przejawia-
jca, odwieczna (prisca) tradycja mdroci, a wic wiedzy
dotyczcej spraw boskich •(! 4 s. 123).

Pocztek owej mdroci znajdowa si w dzieach
Hermesa Trismegistosa, a dalej poprzez Orfeusza, Pi-

tagorasa i Platona przesza ona do czasów póniejszych.
Niektórzy przesuwali ten cig istniejcych naprawd
i cakowicie mitycznych postaci jeszcze bardziej wstecz,

poczynajc od biblijnego Adama poprzez perskiego Zo-
roastra i Mojesza, który mia przekaza sw mdro
egipskiemu Hermesowi. Myl chrzecijaska w takim
ujciu nie jest czym cakowicie odrbnym od tradycji

filozoficznej rónych epok i narodów, lecz stanowi ra-

czej potwierdzenie tej odwiecznej mdroci, jej najwy-
szy wyraz. Pozwalao to filozofom na swobodne czer-

panie z rónorodnych róde, takich m.in. jak pisma
gnostyków czy Kabaa, na ogromn otwarto na wszel-

kie myli wzbogacajce i rozwijajce wiedz. Postawa
taka cechowaa nie tylko filozofów, ale te uczonych
i pisarzy (na Hermesa Trismegistosa powoywa si
m.im. Kopernik).

Berkeley, popularnie prezentowany jako raczej dba-
jcy o ortodoksj duchowny anglikaski, jest — w
kadym razie w czasie, kiedy tworzy Siris — gor-
cym zwolennikiem takiej wanie postawy. Gboka
mdro dotyczca „metafizyki i spraw boskich" (Siris,

297) zawarta jest — pisze Berkeley — w cigu myli od

Mojesza przez Pitagorasa, w Ksigach Hermetycznych,
w myli Platona i neoplatoników. Wszyscy oni przyj-

muj, i wiat kierowany jest przez jeden Umys i bez
wzgldu na to, jak nazw mu nadaj i jakie przyjmu-

j rozwizania szczegóowe nie mog by pomijani przez

wspóczesnego badacza spraw metafizycznych i boskich,

a zarzuty, jakie si im stawia, nie, s zasadne. Wszak
„:[...] ani Heraklit, ani Parmeriides, ani Plato, ani Egip-

cjanie, ani Stoicy z ich doktryn boskiej Caoci [...]
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nie mog by w uzasadniony sposób oskarani o ateizm"

(Siris, 160).

Nawet problemy, które uwaa si za charaktery-

styczne wycznie dla chrzecijastwa — stwierdza

Berkeley — takie choby jak dogmat Trójcy, znane by-

y ju wczeniej. U neoplafonifków — Jedno, Rozum i

Dusza, u innych filozofów — Mdro, wiato i y-
cie to ta sama myl, wskazujca na istnienie troisto-

ci w Jednym. (Problem ten by podobnie ujmowany
m.in. przez platoników z Cambridge, na których Ber-

keley w tym miejscu si powouje).

W poszukiwaniu „odwiecznej mdroci" Berkeley

dysponuje w swojej epoce jeszcze wikszym zakresem

moliwoci. Pod koniec XVII i na pocztku XVIII wie-

ku, jak pisze Paul Hazard (Kryzys wiadomoci euro-

pejskiej 1680—1715, Warszawa 1974) w Europ „wst-
pi duch podróników". Podróowali zarówno uczeni,

jak i modzi ludzie dla dopenienia swej edukacji. Ce-

lem podróy staway si ju nie ssiednie pastwa, lecz

kraje Azji, Afryki i Ameryki, yciorys Berkeleya jest

tego typowym przykadem. Pojawiaa si ogromna li-

teratura podrónicza — dzienniki podróy, opisy nowo
poznanych krajów. „Ludzie, którzy nigdy nie ruszaj
si z domów i nie poznaj ani Wielkich Jezior amery-
kaskich, ani :ogrodów Malabaru, ani chiskich pagod,

bd w domu przy kominku czytali to, co opowiedzieli

inni" (tame, s. 32).

Powoywanie si na dawn mdro mitycznych

mdrców zostaje zastpione sprawozdaniami podróni-
ków, sawicych dawn wielko Egiptu. „[...] przypo-

minali, e na ziemi staroytnego Egiptu narodzia si
muzyka i geometria, e na niebie Egiptu po raz pierw-

szy oznaczono miejsca poszczególnych konstelacji"

(tame, s. 36). Zapomniana staroytna wiedza winna
zosta odkryta na nowo, a jej tajemnice fascynuj uczo-

nych i bywalców salonów. W mod wchodzi „egipski

Mdrzec".
Czego poszukiwa Berkeley w mdroci egipskiej

(znanej mu gównie z Corpus Hermeticum)? Oczywicie
potwierdzenia swojej wizji wiata. A wic przede
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wszystkim (w do trzeba przyzna skomplikowanym
wywodzie) pokazuje, e religia staroytnego Egiptu za-

wiera tez, i jest tylko jeden Bóg, który jest zarazem
twórc wiata, jak i sam jest wiatem. Co ciekawsze,
Berkeley odwouje si do staroytnego Egiptu (a take ,

do pism hermetycznych) dla uzasadnienia tezy, i nie
istnieje nic takiego, jak absolutna przestrze. Jednak
uwaga Berkeleya skoncentrowana jest przede wszyst-
kim na odnalezieniu we wszystkich omawianych ródach
przekonania, e wszelka rónorodno zjawisk daje si
sprowadzi dol_Jednego. Tajemna wiedza Egiptu gosi,
i wszystko jest jednoci, co wyraa si w fakcie, e
Izyda jako „wszystko", jako „natura", „zawiera w so-

bie zarówno Ozyrysa jako twórc natury, jak i jego
dzieo", pisa w Siris, 299.

Dla poparcia swej tezy o jednoci wszechrzeczy Ber-
keley znalaz jeszcze jedno ródo, nowo w jego epo-
ce — bya nim filozofia chiska. Fascynacja tym kra-
jem, penetrowanym przez misjonarzy, którzy obok dzia-
alnoci misyjnej starali si pozna obyczaje i ycie
umysowe kraju, znalaza swój wyraz w dyskusjach do-
tyczcych pytania, na ile filozofia chiska (przede
wszystkim konfucjanizm) jest bliska myli chrzecija-
skiej. Berkeley przyglda si religii i filozofii chiskiej
zgodnie ze swym przekonaniem, e w kadej religii na-
ley szuka tego, co wspólne, co jest wyrazem tej sa-

mej, danej ludzkoci mdroci. Take wic i wiedza
Chin pozwala stwierdzi, i w wiecie istnieje jeden,

najwaniejszy element, do którego mona wszystko
sprowadzi. Caa widzialna rzeczywisto, to, co nazy-
wamy wiatem materialnym, jest, jak pisze Berkeley,
przejawem jednej zasady — „tien". Jest to „samoistna
zasada lub przyczyna wszystkich rzeczy" (Siris, 180).

Istnieje te odpowiednik tego, co Berkeley nazywa „og-
niem" — czynnik ksztatujcy wiat, „i". „Li" powo-
duje, i dana rzecz jest taka wanie, a nie inna i nie
bez racji Berkeley porównuje j do Arystotelesowskiej
formy.

Ezecz jasna, poszukujc odpowiedników dla swej
filozofii ognia w rónorodnych ródach myli poza-

europejskiej nie poniecha Berkeley tak wanego dla
niego tekstu jak Stary Testament. Od Boga, pojawia-
jcego si Mojeszowi w postaci poncego krzewu, po-
przez cytaty z psalmów Berkeley ukazuje, i koncep-
cja ognia jako zasady kierujcej materialn rzeczywis-
toci jest cakowicie zgodna z duchem religii chrze-
cijaskiej.

W jaki jednak sposób dowiadujemy si o istnieniu
owego niewidzialnego ognia, skoro ju wczeniej wie-
my od Berkeleya, i jedyn drog poznawania jest po-
znanie zmysowe?"Ale oto czytamy w Siris:

Poznajemy rzeozy, kiedy je rozumiemy, a rozumiemy
je, kiedy moemy je zinterpretowa lub powiedzie, co
znacz. Mówic cile, zmysy nic nie poznaj. Wprawdzie
posbraegaimy dwuijkdi poprzez such, a litery poprzez WErrik:,
ale to nie znaczy, e je rozumiemy. Podobnie, zjawiska na-
tury s widoczne dla wszystkich, ale nie wszyscy w jedna-
kowym stopniu zdobyli wiedz na temat powizania ze -so-b rzeczy naturalnych lub rozumiej, co one znacz, lub
jak na ich podstawie przewidywa (Siris, 253).

Jest pawne, e zasady wiedzy nie s ani przedmiotami
zmysów, ani wyobrani i e intelekt i rozum to jedyni
pewni przewodnicy do prawdy {Siris, 264).

Có si okazuje. Berkeley, ten czoowy przedstawi-
ciel empiryzmu, teraz powiada, i „zmysy nic nie wie-
dz". Czyby radykalna zmiana pogldu? No có, na
to wyglda. Chocia mona te odnale we wczeniej-
szych pracach Berkeleya wypowiedzi o tym, e nie
wszelka wiedza pochodzi od zmysów, a w kadym ra-
zie nie bezporednio od nich. Jak ju ukazywalimy
wczeniej nie wszystkie rodzaje istnie s dostpne po-
znaniu zmysowemu, a przecie posiadamy o nich wiedz.
Nie poznajemy poprzez zmysy ani Boga, ani innych
umysów, ani nawet naszego wasnego umysu, wiedza
o nich jest zawsze dana porednio, „przez rozumowa-
nie". Berkeley pisze, e nawet wiedza o wasnym ciele
jest nam dana w sposób poredni:

_
Ciao jest przeciwiestwem ducha lub umysu. Wnios-

kujemy pojcie ducha z mylenia i dziaania. Wnioskujemy
pojcie ciaa na podstawie 'Oporu. Taim, gdzie jes!t irealnia
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moc, tam jest duch. Tam, gdzie jest opór, niemono lub

podanie mocy, tam jest negacja ducha. Posiadamy ciao,

to znaczy, e krpuje nas ciar i przeszkadza nam opór

(Siris, 289).

Myl o istnieniu poznania rozumowego nie jest u
Berkeleya czym nowym, jednake w Siris nastpuje

wyrane przesunicie znaczenia, jakie przywizuje si

do tego rodzaju poznania. Obejmuje ono bowiem te-

raz cay wiat przedmiotów materialnych, które same

przez si, jako czyste dane wraeniowe, jeszcze nic nie

'znacz. Niewtpliwie czym nowym jest równie wyra-

one w Siris przekonanie, e nie wszyscy ludzie w jed-

nakowym stopniu zdoM s do odczytywania jzyka wi-

dzialnych znaków i odnajdywania ich waciwego sen-

su.

Skoro naturalne powizanie araków i rzeczy oznacza-

nych ma charakter regularny i stay, twarzy ono co w ro-

dzaju TOzuraomej mowy, wdc jest to bezporedni skutek ro-

zumnej przyczyny [...] Zjawiska natury, które dziaaj na

nasze zmysy i s rozumiane przez umys tworz nie tylko

wspaniay spektakl, lecz s take najbardziej spójn, zaj-

mujc i pouczajc Mow. Ten Jzyk ub Mowa jest ba-

dany z rozmait uwag, i interpretowany z rónym stop-

niem umiejtnoci. Ale w tym stopniu, w jakim ludzie od-

krywaj i badaj 'jego reguy i mog je poprawnie inter-

pretowa mona stwierdzi, e poznaj co w naturze.

Zwierz jest jak czowiek, który syszy obcy jzyk, ale nic

nie rozumie (Siris, 254).

Pozostaje jednak pytanie, na które Berkeley nie

udziela odpowiedzi bezporedniej. Czy wobec tego

•czowiek odczytujcy komunikat, jakim jest wiat, mo-

e uzyska informacje dotyczce wewntrznej struktury

tego jzyka — a tym samym praw przyrody? W jaki

sposób uzasadni moliwo istnienia nauki, skoro ma-
my do czynienia z prawidowociami, które s nie-

ustannie ustanawiane wol bo i nie moemy mie
' adnej gwarancji, i jakiekolwiek zjawisko bdzie prze-

biegao zawsze w ten sam sposób? W zasadzie odpo-

wied na to pytanie powinna by negatywna. Jzyk
wiata informuje nas jedynie o istnieniu Boga, a tylko

zaufaniu w dobro bosk zawdziczamy przekonanie

o tym, e rzecz, uwaana dzi za dobr i bezpieczn
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dla nas, nie okae si jutro czym zowrogim. A jed-

nak Siris jest wyrazem przekonania o moliwoci za-

równo poznawania natury, jak i Boga. Traktat medycz-
ny, jakim niewtpliwie jest Siris, musi opiera si na
uznaniu, i nie tylko mona prawidowo zdiagnozowa
dolegliwoci chorego, ale te, posugujc si mauk, do-
stosowa do nich lek w odpowiedniej dawce.

Co wicej, Berkeley nie wtpi w to, i czowiek mo-
e, a take powinien, kierowa swój wysiek poznaw-
czy na Boga i e rezultatem tego wysiku bdzie uzys-
kanie pewnej wiedzy, która dotyczy problematyki wy-
kraczajcej poza samo tylko badanie, dostpnej po-
znaniu zmysowemu przyrody. Nie tylko moemy udo-
wodni istnienie Boga, lecz take moemy co o nim
orzeka, bo cho nie da si uzyska tej wiedzy na dro-
dze poznania zmysowego, to jednak wanie „rozum"
pozwoli nam pozna Prawd, nawet jeli tylko czst-
kow i przyblion, to jednak cenn.

Nie mona zaprzeczy, e we wszechwiecie rzeczy je-

stemy, my rmentelraicy, podobni do ludzi pnzebywajcych
w Platoskiej jaskini, spogldajcych na cienie, plecami
odwróconych do wiata. Lecz cho sytuacja nasza jest
kiepska, a wiato niewyrane, jeli je wykorzystamy naj-
lepiej jak si da, by moe jednak uda nam si co zo-
baczy (Siris, 263).

Berkeley nawouje do bezustannego poszukiwania
prawdy i takim wezwaniem koczy si Siris, a jest

to jeden z najpikniejszych fragmentów Berkeleyow-
skich tekstów (Siris, 166, 167):

'Plato w swoim Teajtecie mówi, e jeeli bdziemy
tkwi nieruchomo, nigdy nie staniemy si mdrzejsi, ale
jeeli wejdziemy do rzeka i bdziemy w niej pywa, w
gór i w dó, to bdziemy mogli pozna jej gbie i py-
cizny. Jeli bdziemy wiczy i poddawa si jej ruchom,
wtedy nawet tam bdziemy mogli co odkry.

Oczy poprzez dugie wiczenie mog osign to, i b-d widzie nawet w najciemniejszej jaskini i nie ma przed-
miotu tak ciemnego, ebymy nie mogli dostrzec bysku
prawdy poprzez dugie wpatrywanie si we. Prawd
przyzywaj wszyscy, ale zdobywa j niewielu. Jest rzecz
oczywist, e kiedy stanie si ona najwaniejszym celem
naszych de, nie bdzie ju miejsca na przyziemne cele,
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ani nie bdziemy si kopota o bye oo. I nie wystarczy

dowiadczy tego we wczesnych latach ycia, kaedy to je-

stemy zdolni do pocigu za nd, lecz niedojrzali do tego,

aby rozwaa i bada, lecz ten, kto chce dokona praw-

dziwego postpu w wiedzy musi powici na otarzu Praw-

dy zarówno swój wiek dojrzay, jak i modo, zarówno

zdobycze wieku dorosego, jak i pierwsze owoce.

Có mona rzec na zakoczenie tych rozwaa? Kim

by Berkeley? Trzewym przedstawicielem Owiece-

nia czy mistykiem? Naukowcem czy teologiem, którego

dziea miay na celu zwalczanie materializmu, ateizmu

i sceptycyzmu, a wywody dotyczce poznawania wiata

miay stawa si dowodem na istnienie Boga?

Trudno na te pytania odpowiedzie jednoznacznie, a

zapewne te nie trzeba. By upartym poszukiwaczem

prawdy, próbujcym rónych dróg w przekonaniu, i
tylko owo uporczywe, niespokojne poszukiwanie po-

zwoli si do niej przybliy.
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